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

Alphons (Fons) Thijs
* 14 januari 1931

† 9 juli 2022

Zo sterk en geen kracht meer,
zo’n wil en geen macht meer.

Dit melden u met diepe droefheid:
Johny en Maike Thijs - Maes
Didier en Liesbeth Gaillard - Thijs
		Sam
		Laura
Christoph Thijs
Eric en Yvonne † Thijs - Bervoets en partner Mieke Hulsmans
Eddy en Kathy Thijs - Quidousse
Annick Thijs
		Liam
		Ella
Yves en Lies Thijs - Put
		Laurens
			
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
De families THIJS, KENENS, GIELEN en CEYSSENS.

De heer

Alphons (Fons) Thijs
echtgenoot van wijlen mevrouw

Emma Kenens
Bestuurslid Samana
Vrijwilliger gemeente Houthalen-Helchteren

Geboren te Peer op 14 januari 1931 en overleden te Houthalen in
het wzc Vinkenhof op 9 juli 2022.

Met dank aan zijn huisdokter Dr. Droog, het verzorgend en verplegend
personeel van het rusthuis Vinkenhof en het thuis verpleegteam Goele
en aan allen die Alphons met zorg verzorgd hebben.
De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Martinus,
Sint Martinusplein, 3530 Houthalen op zaterdag 16 juli 2022
om 10.30 uur, gevolgd door de begraving op de begraafplaats van
Houthalen.
Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in kerk vanaf 10 uur.
Gebedswake op vrijdag 15 juli 2022 om 19 uur in hogervernoemde kerk.
Begroeting: Uitvaartcenter De Linde, Guldensporenlaan 18, 3530
Houthalen vrijdag na de gebedswake in aanwezigheid van de familie
Schriftelijk medeleven: p/a Alphons Thijs
Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen.

