“ Moeders gaan, maar sterven niet,
zij leven naar zij geven.
Zolang men moeders kinderen ziet,
zolang zal moeder leven.”
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Mevrouw
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Met dank aan haar huisdokter Goddeeris en de thuisverpleegsters Sarah, Ina, Jelina, Elke en Ellen.

Met dank aan haar huisdokter Goddeeris en de thuisverpleegsters Sarah, Ina, Jelina, Elke en Ellen.
Op woensdag 7 september 2022 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, Julia te groeten
in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.
De plechtige uitvaartdienst, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Martinus
te Tessenderlo-centrum (Markt) op donderdag 8 september 2022 om 10.30 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.
De crematie, gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats ‘Hoogveld’ te Tessenderlo, zal in intieme
kring plaatsvinden.
Begrafenissen Heselmans, Tessenderlo, tel. 013/66 10 87
www.heselmans.be
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