Je sliep zo stil vannacht,
de zon kon het niet weten,
dat jij zo vreedzaam
en zo zacht,
de ochtend zou vergeten.

De heer

Mathieu MAES
(Jan)
Echtgenoot van Mevrouw Paula Smeets
Gewezen leraar/directeur van de Oefenschool
te Mechelen a/d Maas
Gewezen Ranger bij het Nationaal Park Hoge Kempen
Geboren te Mechelen-aan-de-Maas op 17 april 1935
en vredevol overleden in het WZC Maasmeander
op 20 april 2021.
Hij zal altijd een bijzondere plek in de harten hebben van:
Paula Smeets
zijn echtgenote
Josine Maes
Astrid, Anouk
Edwin en Micheline Maes-Castermans
Evelien
zijn kinderen en kleinkinderen
Balt Ā en Maria Ā Janssen-Maes
Pierre en Guillaumine Deuss-Maes
Guillaume Ā en Philomène Maes-Boumans
Julien en Hugette Maes-Wijnen
zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
en aanverwanten van de families Maes-Smeets.
Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen. In deze
tijden is dit echter niet mogelijk. Wij zullen in intieme kring
afscheid nemen van Jan in de aula van Uitvaartcentrum
Papillon en aansluitend zijn urne plaatsen in het urnegraf
op de begraafplaats van Mechelen a/d Maas.
Gelegenheid tot het brengen van een laatste groet in
aanwezigheid van de familie op vrijdag 23 april 2021 tussen
18.30 uur en 19.30 uur is enkel mogelijk na telefonische
afspraak: 089 25 82 88.
Wij zouden het fijn vinden als jullie op zaterdag 24 april 2021
om 14.00 uur een kaarsje zouden branden om zo even aan
hem en ons te denken.
U kan de familie per kaartje of online een hartverwarmend
berichtje sturen om hen te condoleren:
Fam. Maes–Smeets p/a Rijksweg 558a bus 2
te Maasmechelen of www.papillonuitvaartzorg.com.
Een warm woord van dank gaat uit naar: huisarts Bollen
Michel, verzorgend personeel en alle medewerkers van
WZC Maasmeander, in het bijzonder afdeling 1,
voor de goede en liefdevolle zorgen.
Dit bericht geldt als enige kennisgeving.
Papillon Uitvaartzorg Maasmechelen-Lanaken 089/258.288
www.papillonuitvaartzorg.com

