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

Mevrouw

Clemence
VANBOCKRIJCK
Gewezen bestuurslid NEOS
Houthalen

Geboren te Houthalen op 19 juli 1934, overleden te
Tielt-Winge in het rusthuis Dommelhof op 6 juli 2021,
omringd door haar familie.
De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de kerk Sint-Martinus, SintMartinusplein, 3530 Houthalen op zaterdag 10 juli 2021
om 14.00 uur, gevolgd door de crematie.
Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in hoger
vernoemde kerk om 13.30 uur.
Begroeting: Uitvaartcenter De Linde, Guldensporenlaan 18,
3530 Houthalen op vrijdag 9 juli 2021 van 19.00 uur tot 20.00
uur, in aanwezigheid van de familie.
Schriftelijk rouwbeklag: p/a Vanbockrijck, Guldensporenlaan
18, 3530 Houthalen
Familie, vrienden en kennissen die bij 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

Albert Neyens
* 4 juni 1928

† 19 juli 2022

Dankbaar voor al het mooie dat hij voor ons betekende,
nemen we diepbedroefd, maar vol overgave aan Gods Wilsbeschikking,
afscheid van onze lieve vader.

Dit melden u met diepe droefheid:
Luciano en Greta Trabucco - Neyens
Liana en Robin
Loredana en Ken
		Lenù
André en Ingrid Neyens - Roosen
Freya en Geoffrey
		Jack
Levi en Eline
			
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
De families NEYENS, BAETEN, CAMPS en CLEMENS.

Met dank aan zijn huisdokter Tom Van Bouwel, thuiszorg Elly, Magda
en Elke en aan allen die Albert met liefde en zorg omringd hebben.

De heer

Albert Neyens
echtgenoot van wijlen mevrouw

Mariette Baeten
Lid van Samana en meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Helchteren op 4 juni 1928 en overleden te Heusden
in het Sint-Franciscusziekenhuis op 19 juli 2022,
gesterkt door het H. sacrament.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Trudo in Helchteren op
zaterdag 30 juli 2022 om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de
familiegrafkelder op de begraafplaats van Helchteren.
Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in
hogervernoemde kerk vanaf 10 uur.
Gebedswake op vrijdag 29 juli 2022 om 19 uur in hogervernoemde kerk.
Begroeting: Uitvaartzorg De Linde, Bosstraat 2 3530 Helchteren, na de
gebedswake in aanwezigheid van de familie
Schriftelijk medeleven: p/a Albert Neyens
Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen.

