Degenen die ik lief heb, verlaat ik
om degenen die ik lief had te ontmoeten.

Degenen die ik lief heb, verlaat ik
om degenen die ik lief had te ontmoeten.

†

†

PAULA MAES

PAULA MAES

weduwe van Nor GOOSSENS († 2014)

weduwe van Nor GOOSSENS († 2014)

Geboren te Geel op 14 september 1939
en zachtjes ingeslapen in het Woonzorgcentrum ‘Hof Ter Heyde’ te Bekkevoort op 29 augustus 2022.

Geboren te Geel op 14 september 1939
en zachtjes ingeslapen in het Woonzorgcentrum ‘Hof Ter Heyde’ te Bekkevoort op 29 augustus 2022.

Dit melden u met droefheid:

Dit melden u met droefheid:

Liliana GOOSSENS,
Tinneke en Joeri,
		 Kai, Lentle, Myrthe,
Nele,
		Kisha,

Liliana GOOSSENS,
Tinneke en Joeri,
		 Kai, Lentle, Myrthe,
Nele,
		Kisha,

† Patrick GOOSSENS,
Natasja,
Toska,			
					

† Patrick GOOSSENS,
Natasja,
Toska,			
					

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;

† Charel MAES,
François MAES,
			

haar broer;

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;

† Charel MAES,
François MAES,
			

haar broer;

haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten;

haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten;

de families MAES-VANUYTSEL en GOOSSENS-CENENS.

de families MAES-VANUYTSEL en GOOSSENS-CENENS.

Op vrijdag 2 september 2022 om 10.30 uur word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans
voor de afscheidsplechtigheid rond de urne van Paula.

Op vrijdag 2 september 2022 om 10.30 uur word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans
voor de afscheidsplechtigheid rond de urne van Paula.

Op donderdag 1 september 2022 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, Paula te
groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

Op donderdag 1 september 2022 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, Paula te
groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

Met dank aan de thuisverpleging , het personeel van het WZC ‘Hof ter Heyde en aan haar kapster Kim.

Met dank aan de thuisverpleging , het personeel van het WZC ‘Hof ter Heyde en aan haar kapster Kim.

De crematie en de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats Hoogveld te Tessenderlo zal in intieme kring plaatsvinden.

De crematie en de bijzetting in het urnenveld 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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