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

Geboren te Houthalen op 19 juli 1934, overleden te 
Tielt-Winge in het rusthuis Dommelhof op 6 juli 2021,

omringd door haar 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.

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.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt 
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de kerk Sint-Martinus, Sint-

Martinusplein, 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.

Clemence 
VANBOCKRIJCK

Mevrouw

Gewezen bestuurslid NEOS 
Houthalen

Uitvaartzorg De Linde, Houthalen-Helchteren
Tel 011/60 55 60 - www.uitvaartzorg-delinde.be  online condoleren

Anna Moons
* 15 september 1933               † 28 maart 2022



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

Mevrouw

Anna Moons
echtgenote van wijlen de heer

Maurice Celis

Geboren te Zolder op 15 september 1933 en  overleden te 
Heusden-Zolder in het RVT De Bloemelingen op 28 maart 2022 

omringd door haar kinderen, gesterkt door de ziekensacramenten.

Dit melden U diep bedroefd :

Eric en Marina Verslegers - Celis,
 Sander,
Marc en Monique Celis - Orlandini,
                                                                                         haar kinderen en kleinkind.

De families MOONS, CELIS, ACHTEN en VAES.

Met dank aan haar huisarts Dr. Peter Smeets, het verplegend en verzorgend 
personeel van het rusthuis De Bloemelingen te Heusden-Zolder en aan allen 

die Anna met liefde en zorg omringd hebben.

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

Geboren te Houthalen op 19 juli 1934, overleden te 
Tielt-Winge in het rusthuis Dommelhof op 6 juli 2021,
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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.

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.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt 
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de kerk Sint-Martinus, Sint-

Martinusplein, 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.
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VANBOCKRIJCK
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De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme familiekring
 in de aula van uitvaartzorg De Linde.

Schriftelijk rouwbeklag: p/a Anna Moons, 
Kruisstraat 41, 3530 Houthalen.


