
Het afscheid en de bijzetting bij haar man in het columbarium
op de begraafplaats van Dessel-Centrum hebben plaats in beperkte kring

op zaterdag 26 november 2022.

U kan Wieza nog een laatste groet brengen in het bijzijn van de familie
op donderdag 24 november 2022 van 18.30 uur tot 19 uur

in het funerarium Dries, Polderstraat 46 te Dessel.

moeder van

 Luc en Hilde Jacobs - De Bont

�er baasje van

 Rikske

zus en schoonbroer van

 Bachir en Hilda Errjah - Lens

tante van

 Harrie en Rachida Hoogers - Errjah
  Driss

delen mee in dit verdriet

 haar neven en nichten van de families Jacobs - Lens

Onze oprechte dank aan haar huisarts Dr. Senne Verbist, familiehulp Dorien,
de thuisverpleging, de goede geburen Roza, Madelein & Leon, Roza & René,

de dokters en verplegend personeel van het H. Hartziekenhuis te Mol
en aan allen die Wieza met liefde en genegenheid hebben omringd.

Wieza Lens
weduwe van Rik Jacobs

Geboren te Arendonk op 29 oktober 1935
Overleden in het H. Hartziekenhuis te Mol op 20 november 2022

Lid van OKRA

Dries Uitvaartzorg bvba, Dessel 014/37 92 72
condoleren via www.driesuitvaartzorg.be

Vol dankbaarheid voor haar liefdevolle inzet en eenvoud,
nemen wij afscheid van

Je hebt ons wel verlaten,
maar bent dichterbij dan ooit.
Wat er ook nog zal gebeuren,
jou vergeten we nooit.

rouwadres
www.driesuitvaartzorg.be
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