
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

De familie dankt u oprecht 
voor uw steun en medeleven.

Concepcion Gomez-Marin
* 1 februari 1933      † 29 december 2022



Blijvende herinnering aan

Bedankt mama,
voor je liefde,

voor je lach van iedere dag,
voor het geluk dat je ons gaf
je blijft voor altijd in ons hart.

We dragen jou met ons mee
precies zoals je was.

Jouw bestaan heeft diepe sporen achtergelaten.
Denk maar niet dat je ooit vergeten zal zijn.

Wees gelukkig daar waar je nu bent. 

mevrouw

Concepcion Gomez-Marin
echtgenote van de heer  Patricio Garcia-Gil

Geboren te Murcia op 1 februari 1933 en 
overleden te Houthalen op 29 december 2022. 

Gracias Mamá,
por tu amor, 

por tu sonrisa cada día, 
por la felicidad que nos diste, quedará en nuestros corazones 

para siempre. 

Te llevamos con nosotros 
tal como eras. 

Tu existencia ha dejado profundas huellas, no creas que jamás 
serás olvidada.  

Sé feliz donde estás ahora.

Gracias Mamá por todo.
Tu querido esposo,hijos y nietos.


