
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



In stille eenvoud,
ging van ons heen,

Lid van Okra en Samana  (Helchteren)

Dit melden u met diepe droefheid:

Felix Wouters,  haar levenspartner

Luc en Christel Claes - Claes
 Devin Claes
 John en Tessa Tielens - Claes
  Noah
  Nona
Marc † en Daisy Theunissen - Claes en Johny Lemmens
 Chayenne Theunissen en vriend Leandro
 Yara Reynders en vriend Niels
 Xenya Reynders en vriend Jim
   haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Met  dank aan haar huisarts Dr. Inge Vanlommel, haar thuisverpleging 
Lydia, Sanne en Veerle, het verzorgend en verplegend personeel van het Sint 
Franciscusziekenhuis te Heusden.

Mevrouw

Maria (Maaike) Kenis
echtgenote van wijlen de heer

Lucien Claes
levenspartner van de heer

Felix Wouters

Geboren te Paal op 1 november 1935 en overleden te Heusden
 in het Sint Franciscus ziekenhuis op 14 november 2022, 

omringd door haar kinderen.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal 
plaatshebben in de  aula van het crematorium, Prins-Bisschopssingel 67 te 

Hasselt op zaterdag 19 november 2022 om 9.30 uur, gevolgd door de 
crematie. De begraving van de asurne zal plaatsvinden in intieme 

familiekring op de plaatselijke begraafplaats te Tervant.

Samenkomst in de ontvangstruimte  vanaf  9.15 uur.

Begroeting: Uitvaartzorg De Linde, Guldensporenlaan 18, 
3530 Houthalen op vrijdag 18 november 2022  van 19 tot 20 uur 

in aanwezigheid van de familie 

Schriftelijk medeleven: p/a Maria (Maaike) Kenis
Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen.


