Dankbaar voor de lange mooie tijd
die we mochten samenzijn.

Dankbaar voor de lange mooie tijd
die we mochten samenzijn.

†

†

Mevrouw

Mevrouw

MARIE VAN ELVEN

MARIE VAN ELVEN

weduwe van Fik DIRCKX († 2002)

weduwe van Fik DIRCKX († 2002)

Geboren te Veerle op 13 maart 1931 en aldaar zachtjes ingeslapen
in het woonzorgcentrum ‘De Winde’ op 2 augustus 2022, omringd door haar familie.

Geboren te Veerle op 13 maart 1931 en aldaar zachtjes ingeslapen
in het woonzorgcentrum ‘De Winde’ op 2 augustus 2022, omringd door haar familie.

lid van Okra
lid van Samana
gewezen bestuurslid K.V.L.V.

lid van Okra
lid van Samana
gewezen bestuurslid K.V.L.V.

Dit melden u met droefheid:

Dit melden u met droefheid:

† Jef en An VAN DE WEYER-DIRCKX,
Toon en Julie VAN DE WEYER-ALLARD,
Janna en Rik VAN DE WEYER-COOLS,
Mathil,
Jef,
Ivo DIRCKX,
Bart en Renild CUYNEN-DIRCKX,
Lieselore CUYNEN,
Annabel CUYNEN,
Frederik en Beau CUYNEN-MONDELAERS,
Sieglinde CUYNEN,
Patrick en Ilse DIRCKX-VAN DEN EYNDE,
Lode DIRCKX,
Joost en Emilie DIRCKX-MARIEN,
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haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

haar schoonzussen, neven en nichten;

haar schoonzussen, neven en nichten;

de families VAN ELVEN, DIRCKX, THEYS en GOOS.

de families VAN ELVEN, DIRCKX, THEYS en GOOS.

Met dank aan het personeel en de vrijwilligers van het woonzorgcentrum De Winde.

Met dank aan het personeel en de vrijwilligers van het woonzorgcentrum De Winde.

Op zaterdag 6 augustus 2022 is iedereen van 17.30 uur tot 18 uur welkom om, samen met de familie, Marie te groeten
in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

Op zaterdag 6 augustus 2022 is iedereen van 17.30 uur tot 18 uur welkom om, samen met de familie, Marie te groeten
in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

De plechtige uitvaartdienst, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Niklaas te
Klein-Vorst Laakdal (Geelsebaan) op maandag 8 augustus 2022 om 10 uur, waarna de bijzetting van de urne in het
urnenveld op de plaatselijke begraafplaats in intieme kring zal plaatsvinden.
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Klein-Vorst Laakdal (Geelsebaan) op maandag 8 augustus 2022 om 10 uur, waarna de bijzetting van de urne in het
urnenveld op de plaatselijke begraafplaats in intieme kring zal plaatsvinden.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

In de eucharistieviering van zaterdag 10 september 2022 om 17.30 uur zal de parochiegemeenschap onze overledene
gedenken.

In de eucharistieviering van zaterdag 10 september 2022 om 17.30 uur zal de parochiegemeenschap onze overledene
gedenken.

Begrafenissen Heselmans, Tessenderlo, tel. 013/66 10 87
www.heselmans.be

Begrafenissen Heselmans, Tessenderlo, tel. 013/66 10 87
www.heselmans.be

