In stille eenvoud,
ging van ons heen,

Dit melden U diep bedroefd :
Anny Decraecker,

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

Mevrouw

zijn echtgenote;

Herman en Noëlle Willems - Lippens, kinderen en kleinkinderen,
Danny en Betty Coenegrachts - Willems en kinderen,
Jan en Maria Willems - Corvers, kinderen en kleinkinderen,
Bart en Marijke Willems - Servaes,
Robrecht Willems,
Gewezen bestuurslid NEOS
Roeland Willems,
Houthalen
		
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Clemence
VANBOCKRIJCK

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De heer

Jef (Armand) Willems
echtgenoot van mevrouw

Anny Decraecker

Geboren
te Houthalen
op 19VANDEREYKEN
juli 1934, overleden
De
families WILLEMS,
DECRAECKER,
en LOUVRIX.te
Tielt-Winge in het rusthuis Dommelhof op 6 juli 2021,
omringd
door haar
Met dank aan zijn huisarts
Dr. Daniels
en hetfamilie.
verplegend en verzorgend
personeel van het Salvatorziekenhuis Hasselt.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de kerk Sint-Martinus, SintMartinusplein,
Houthalen
op zaterdag
juli 2021
De plechtige3530
uitvaartliturgie
waartoe
u vriendelijk10
wordt
om 14.00zaluur,
gevolgdindoor
crematie.
uitgenodigd,
plaatsvinden
de kerkde
Sint-Martinus,
Sint Martinusplein, 3530 Houthalen op vrijdag 29 oktober 2021 om 10.30 uur,
in hoger
Samenkomst
gelegenheid
een laatste
gevolgd dooren
de begraving
op detot
begraafplaats
Berggroet
Tongeren.

vernoemde kerk om 13.30 uur.

Op rust gesteld adjudant Luchtmacht Kleine Brogel.

Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in hoger
vernoemdeDe
kerkLinde,
om 10.00
uur.
Begroeting: Uitvaartcenter
Guldensporenlaan
18,

3530 Houthalen op vrijdag 9 juli 2021 van 19.00 uur tot 20.00
Begroeting: Uitvaartzorg
Linde, Guldensporenlaan 18,
uur, in aanwezigheid
van deDe
familie.
3530 Houthalen op donderdag 28 oktober 2021 van

Geboren in Overrepen op 16 juni 1930 en overleden te Hasselt in
het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator omringd door zijn
echtgenote en kinderen op 25 oktober 2021.

19.00
uur tot 20.00 p/a
uur, in
aanwezigheid van
de familie.
Schriftelijk
rouwbeklag:
Vanbockrijck,
Guldensporenlaan
18, 3530 Houthalen
Schriftelijk rouwbeklag: p/a Jef Willems,

Guldensporenlaan
3530
Familie, vrienden
en kennissen18,
die
bij Houthalen.
vergetelheid geen
overlijdensbericht ontvingen, gelieve dit als zodanig te
beschouwen.
Uitvaartzorg De Linde, Houthalen-Helchteren
Tel 011/60 55 60 - www.uitvaartzorg-delinde.be online condoleren

