
 

 Dit melden u:

 Armand† Abts        haar echtgenoot

 Rita en Edouard Abts - Valvekens
 Jos en Monique Abts - Goovaerts
 Agnes en Willy Abts - Ons           haar kinderen

 Thomas en Jen Valvekens - Liu
 Stijn en Leen Valvekens - Wolfs en Elias
 Joris en Anne Valvekens - Verheyen, Louise en Julia
 Willem en Lies Abts - Vandersaenen, Ruben en Jolien
 Mathias en Hilde Abts - Peumans, Charlotte en Jonas
 Lena en Itse Ons - Briké
 Arno Ons      haar klein- en achterkleinkinderen

 Armand† Valentin
 Jozef en Germaine De Troy - Valentin en familie
 André Valentin
 Zuster Wivina† Abts
 René† en Rachel† Abts - Peeters en familie
 Henri† en Lea† Dierickx - Abts en familie
 Robert† en Sylvie Abts - Leclercq en familie
 Roger† en Gilberte† Abts - Collin en familie
 Marcel en Juliette Herregods - Abts en familie
 Arthur en Thérèse Evers - Abts en familie
   haar zus, broer, schoonbroers, schoonzussen,
            neven en nichten  
  
 De families Valentin, Abts, Van Espen en Drappier.

 Met speciale dank aan dr. Hellemans en de 
 talrijke vrienden en kennissen. 

 
 

Uitvaartcentrum Torreele - Castelein, 016/461737 
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Diep bedroefd, maar gesterkt door liefdevolle 
en dankbare herinneringen melden wij u 

het plotse heengaan van

Mevrouw

Mariette Valentin
weduwe van Armand Abts

Lid van de K.Harmonie St-Hilarius Bierbeek
Lid van Samana Bierbeek en Ferm Bierbeek

Geboren te Bierbeek op 11 december 1933 en 
onverwachts thuis overleden te Bierbeek op 7 april 2021, 

gesterkt door het ziekensacrament.

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben 
in de parochiekerk St-Hilarius in Bierbeek op 

dinsdag 13 april 2021 door de coronamaatregelen 
in intieme familiekring. Nadien volgt de teraardebestelling 

in het familiegraf op de begraafplaats van Bierbeek.

 

Liefste ma, oma,

Volkomen onverwacht heb je ons verlaten.
We kregen de tijd niet om afscheid te nemen.

We gaan je ongelofelijk missen.
Steeds zullen we je herinneren als een

hardwerkende vrouw, bezorgd om familie en vrienden,
je gulheid, je sociaal engagement.

De dood van onze pa en later de coronamaatregelen
vielen je zwaar, maar je zette door en vond terug 
zin in het leven. Daarom is dit afscheid zo zwaar.

Ma, oma, we gaan je hard missen.

Je kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


