
Degenen die ik liefheb verlaat ikDegenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad weer te zien.om degenen die ik liefhad weer te zien.

mevrouwmevrouw

Marthe Basteyns      
echtgenote van wijlen de heerechtgenote van wijlen de heer

Alfons CochAlfons Coch
° Herstal, 07.05.1923           † Hasselt, 06.11.2022° Herstal, 07.05.1923           † Hasselt, 06.11.2022

Marthe zal verder leven in de harten van:Marthe zal verder leven in de harten van:
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderenhaar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Alfons en Sassilapon Coch  - WitheeAlfons en Sassilapon Coch  - Withee
Nilüfer CochNilüfer Coch

Myriam CochMyriam Coch
Sofie PauwelsSofie Pauwels
Pieter-Jan PauwelsPieter-Jan Pauwels
Jeroen PauwelsJeroen Pauwels

Jan en Magy Coch  - SnellinxJan en Magy Coch  - Snellinx
Jan CochJan Coch
Christine en Peter Coch  - StevensChristine en Peter Coch  - Stevens

SebastiaanSebastiaan
SiemSiem

Michiel en Elke Coch  - GielenMichiel en Elke Coch  - Gielen

Delen mee in dit verlies:Delen mee in dit verlies:
De families Coch  - Schillings en Basteyns  - DumontDe families Coch  - Schillings en Basteyns  - Dumont

Een woord van dank aan:Een woord van dank aan:  
haar huisartsen Dr. Peter Sauwens en Dr. Rik Sauwenshaar huisartsen Dr. Peter Sauwens en Dr. Rik Sauwens
het verplegend personeel van het Wit-Gele kruishet verplegend personeel van het Wit-Gele kruis

Er is gelegenheid om Marthe een laatste groet te brengenEr is gelegenheid om Marthe een laatste groet te brengen
en de familie te condolerenen de familie te condoleren
op dinsdag 15 november 2022 tussen 19.00 en 19.30 uurop dinsdag 15 november 2022 tussen 19.00 en 19.30 uur
in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Hasseltsestraat 2.in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Hasseltsestraat 2.

De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatsvinden.De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatsvinden.

Na de crematie krijgt de urne een plaatsje in het familiegrafNa de crematie krijgt de urne een plaatsje in het familiegraf
bij haar echtgenoot op de begraafplaats te Bilzen.bij haar echtgenoot op de begraafplaats te Bilzen.

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
Aan de familie van mevrouw Marthe BasteynsAan de familie van mevrouw Marthe Basteyns
p/a Uitvaart. Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzenp/a Uitvaart. Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen

Allen die geen overlijdensbericht ontvingen,Allen die geen overlijdensbericht ontvingen,
gelieve dit als zodanig te beschouwen.gelieve dit als zodanig te beschouwen.

  Uitvaartcentrum Matheï Bilzen - Hoeselt               T: 089/49.17.27


