
Jij was ieders grote vriend.Jij was ieders grote vriend.
En iedereen de jouwe.En iedereen de jouwe.

Ben
  Liebens      

Ben werd geboren op 5 april 1989 te Bilzen en is onverwachts,Ben werd geboren op 5 april 1989 te Bilzen en is onverwachts,
thuis in familiekring overleden op 25 februari 2023 te Mopertingen.thuis in familiekring overleden op 25 februari 2023 te Mopertingen.

Ben leeft verder in de herinnering van:Ben leeft verder in de herinnering van:
zijn papa en mamazijn papa en mama

Benny en Joséanne Liebens  - GijsenBenny en Joséanne Liebens  - Gijsen

zijn zuszijn zus
Joke LiebensJoke Liebens

zijn petekindzijn petekind
CelesteCeleste

zijn trouwe viervoeterszijn trouwe viervoeters
BarryBarry
Feral Feral 

Delen mee in dit verlies:Delen mee in dit verlies:
zijn ooms, tantes, neven en nichtenzijn ooms, tantes, neven en nichten
zijn vele vrienden en vriendinnenzijn vele vrienden en vriendinnen
de families Liebens  - Gijsende families Liebens  - Gijsen

Een woord van dank aan:Een woord van dank aan:  
Wendy, Ine, Hilde, Ines, IngridWendy, Ine, Hilde, Ines, Ingrid

Er is gelegenheid om Ben een laatste groet te brengenEr is gelegenheid om Ben een laatste groet te brengen
en de familie te condolerenen de familie te condoleren

op donderdag 2 maart 2023 tussen 19.00 en 20.00 uurop donderdag 2 maart 2023 tussen 19.00 en 20.00 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 plaatsjeNa de crematie krijgt de urne een plaatsje
in het urnenveld van de begraafplaats te Mopertingen.in het urnenveld van de begraafplaats te Mopertingen.

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
Aan de familie van Ben LiebensAan de familie van Ben Liebens
p/a Uitvaartcentrum Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzenp/a Uitvaartcentrum Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen

Dit bericht is de enige kennisgeving.Dit bericht is de enige kennisgeving.

Uitvaartcentrum Matheï Bilzen - Hoeselt               T: 089/49.17.27


