Hugo Boschmans
17.07.1959 - 16.11.2021

Zoals zij heeft geleefd,
zacht en goed, zo heeft zij
ons verlaten.

In stille eenvoud,
ging van ons heen,

Mevrouw

Clemence
VANBOCKRIJCK

De heer

Hugo Boschmans

Dit melden U diep bedroefd :
Gabrielle Templin,

Gewezen bestuurslid NEOS
Houthalen

zijn echtgenote;

echtgenoot van mevrouw

Gabriele Templin

Jennifer,
David en
Inge,
Geboren
te Houthalen op 19 juli 1934, overleden te
MandyTielt-Winge
en Michaël, in het rusthuis Dommelhof op 6 juli 2021,
Jeremy en Tamara, omringd door haar familie.
		
zijn kinderen;

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de kerk Sint-Martinus, SintZijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,
Martinusplein, 3530 Houthalen op zaterdag 10 juli 2021
om 14.00 uur, gevolgd door de crematie.
Lid van petanque club DE BERK ( Heusden-Zolder)

Geboren in Ninove op 17 juli 1959 en thuis zachtjes van ons
heengegaan, omringd door zijn echtgenote en kinderen op
16 november 2021.
Dank aan huisarts Dr. Fons Suckers.
De artsen en verpleging van de longafdeling in het UZ Leuven
en SFZ Sint- Franciscus.

De families
BOSCHMANS, TEMPLIN,
HERZELE.
laatste
groet in hoger
Samenkomst
en gelegenheid
tot een VAN
vernoemde kerk om 13.30 uur.

Begroeting:
Uitvaartcenter
De Linde, Guldensporenlaan
De plechtige uitvaartdienst
zal plaatsvinden
in intieme familiekring in18,
de
3530
Houthalen
op
vrijdag
9
juli
2021
19.00
uur
aula van uitvaartzorg De Linde op zaterdag 4 van
december
2021
omtot
13 20.00
uur.
uur, in aanwezigheid van de familie.
Begroeting: Uitvaartzorg De Linde, Guldensporenlaan 18,

Schriftelijk
rouwbeklag:
Vanbockrijck,
Guldensporenlaan
3530 Houthalen
op vrijdag 3p/a
december
2021 van 19.00
uur tot 20.00 uur,
18, 3530 Houthalen
in aanwezigheid van de familie.
Familie, vrienden
en kennissen
die Hugo
bij vergetelheid
Schriftelijk
rouwbeklag: p/a
Boschmans, geen
overlijdensbericht
ontvingen, gelieve
als zodanig te
Guldensporenlaan
18, 3530dit
Houthalen.
beschouwen.
Uitvaartzorg De Linde, Houthalen-Helchteren
Tel 011/60 55 60 - www.uitvaartzorg-delinde.be online condoleren

