
‘Langs het tuinpad van mijn vader
Zag ik de hoge bomen staan

Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat het nooit voorbij zou gaan

Leef, lach en geniet... Ook al heb je soms verdriet
Iedere dag heeft wel iets goed.

Het is de perceptie die het hem doet.
Leef je leven in volheid iedere dag,

dankbaar voor de dingen die je beleven mag.
Voel je hart dat klopt en tikt,

bewonder het betoverende avondlicht.
Wees blij dat je boeiende mensen kent,
dat je mag zijn en uiten wie je bent.

Zing, dans, uit wie je bent op jouw manier
Het leven vraagt die vrolijkheid en dat vertier.

Aanschouw het wonderen van iedere dag,
Dat jij steeds opnieuw beleven mag.

Vul je dagen met wat goed voelt in je hart,
iedere ochtend schenkt een nieuwe start.

(Mama haar troost gedicht 
in tijden van ziekte en moeilijke dagen)



Lieve mama, schoonmama en moeke van

Sara en Jef Steyvers - Rodder
 Sien
David en Evelyne Steyvers - Stegen
 Emy
Linda en Alain Steyvers - Daamen
 Arne & Jana

Lieve dochter van

† Mathilde Ghijsen en † Theo Vincken

Lieve zus en schoonzus van

† Antoon, Annie, † Jessy, † Gerardine, Herman en Rita

- Met veel respect en dank aan allen die er
liefdevol en steunend zijn geweest.

- Ook aan de goede zorgende handen van
de thuisverpleging:’een hart voor zorg’

- Fysieke en morele steun van kinesist Ann Bielen
- Dagkliniek Zol Maaseik, afd. oncologie

verplegend personeel en morele steun van An (oncologie coach)
- Dokter Mia Janssen, behandelende artsen en

verplegend personeel van af. hematologie/
oncologie k45 Zol Genk

-verplegend personeel en zorgkundigen
Maashuisje Maaseik

-advies en luisterend oor, Apotheek Monnens

Vele bloeddonors die haar een kans van langer leven
hebben geschonken.
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Voor altijd in ons hart.

Mevrouw
Marie-Jeanne Vincken ‘ons moeke’

Geboren te Lanklaar op 10-01-1941
Overleden te Maaseik op 11-11-2021

Echtgenote van wijlen Frans Steyvers (†2008)

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal
plaatshebben in de parochiekerk Sint-Laurentius, Kapelweg te
Wurfeld-Maaseik op dinsdag 23 november 2021 om 11.30 uur,
gevolgd door de teraardebestelling.

U kan Marie-Jeanne een laatste groet brengen op maandag
22 november 2021 van 19.30 uur tot 20.00 uur in het in het 
uitvaartcentrum Bussels, Scholtisplein 22 te Neeroeteren, in het
bijzijn van de familie.

Rouwadres:  Fam. Steyvers - Vincken
  p/a Scholtisplein 22 - 3680 Neeroeteren


