
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
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Giovanni Rizzotto
* 6 maart 1982             † 6 oktober 2022



Met verdriet, maar dankbaar
voor alles wat hij voor ons

betekende en gedaan heeft,
nemen wij afscheid van

Dit melden u met diepe droefheid:

Jolanda Schlömer zijn echtgenote

Mirco
Syria   zijn kinderen
Sandro   zijn pluszoon

Vittorio  en Silvana Rizzotto - Vigna
Harald en Marie-Louise Schlömer - Tielens
   zijn ouders en schoonouders

Paola (†) Rizzotto
Fabio Rizzotto
Domenica Francesa Rizzotto en kind zijn broer en zus

De families RIZZOTTO, SCHLÖMER, VIGNA en TIELENS.

De heer

Giovanni Rizzotto
echtgenoot van mevrouw

Jolanda Schlömer

Geboren te Maasmechelen op 6 maart 1982 en 
overleden te Leuven op 6 oktober 2022.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen in de
 parochiekerk Sint-Martinus, Dorpsstraat 48, te Houthalen-Centrum

 op vrijdag 14 oktober 2022 om 10.30 uur,
 gevolgd door de begraving op de plaatselijke 

begraafplaats te Houthalen.

Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in 
hogervernoemde kerk vanaf 10 uur.

Begroeting: Uitvaartzorg De Linde, Guldensporenlaan 18, 
3530 Houthalen op donderdag 13 oktober van 19 tot 20 uur 

in aanwezigheid van de familie 

Schriftelijk medeleven: p/a Giovanni Rizzotto
Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen.


