
†
Afscheid nemen van een geliefde die sterft,  
is met dankbare handen meedragen  
alles wat waarde heeft om te leven.

Mevrouw

Germaine Hardies
weduwe van Albert Hendrickx

Geboren in Keerbergen op 7 maart 1925 en overleden  
in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden op 29 november 2017.

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen  
van Germaine tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk 
Sint-Michiel in Keerbergen, die zal plaatshebben  
op WOENSDAG 6 DECEMBER 2017 om 11.30 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten  
in de kerk vanaf 11.10 uur.

De crematie zal aansluitend plaatshebben in Hofheide.

Herdenkingsviering vanwege de parochiegemeenschap
op zondag 21 januari 2018 om 9.30 uur.

Wij nodigen u vriendelijk uit tot deelname aan deze vieringen.

U kan Germaine een groet brengen  
op dinsdagavond 5 december 2017 van 19.00 tot 19.30 uur 
in uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 in Tremelo,
ingang zuid, parking via Boterstraat.

Dit melden u :

Juul en Arlet Verbeylen - Hendrickx,
  haar kinderen;

Sarah Verbeylen en Jochen Brughmans,
 Kasper,
Hans en Sophia Verbeylen - Huang,
 Eva,
 Dexter,
  haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Gaby Van Avondt - Hendrickx, 
  haar schoonzus;

De families Hardies, Hendrickx, Van Campenhout en Leys.

Met dank aan
het team van thuisverpleging Tom Genbrugge.

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be
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Rouwadres :
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