
 Degenen die ik liefheb ga ik verlaten,
 om degenen die ik liefhad te ontmoeten.

Dankbaar voor de jaren dat ze in ons midden was, is thuis omringd door 
haar kinderen overleden onze lieve mama, oma en omi

HENDRIKA GRADA MÜSKENS-THEUNISSEN

weduwe van
Joseph Lambert Müskens

* 3 april 1927 Groesbeek † 12 december 2020

  Mientje en Hillebrand
  Jan en Betsie
  Thea en André
  Tom
  Monie en Jos
  Marian en Kamran

  Kleinkinderen en
  achterkleinkinderen

Groesbeek, 12 december 2020
Abeelstraat 7
correspondentieadres:
Ketelstraat 13
6562 LG  Groesbeek

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden, uw aanwezigheid wordt hierbij op 
prijs gesteld. De Uitvaartmis is op zaterdag 19 december a.s. om 11.00 uur in de 
H. Sint Antoniuskerk, Breedeweg te Groesbeek. Aansluitend zullen we haar begeleiden 
naar het R.K. kerkhof aldaar.

Vrijdag a.s. is er van 18.30 tot 19.30 uur gelegenheid om persoonlijk van haar afscheid 
te nemen in de Chopinzaal van Uitvaartcentrum Sion, Mozartstraat 41 te Groesbeek.
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