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

In stille eenvoud,
ging van ons heen

Dit melden u met diepe droefheid:
Gina Stefani,

zijn echtgenote ;

Stefaan en Sabrina Breugelmans - De Hondt,
Clara,
David,
			
zijn kinderen en kleinkinderen ;
Willy †, Michel, Danny †, Marc, Irene, Renzo, Annemie, Patrick, Esther,
Sarah, Dante.
Zijn broers, zus , schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families DE HONDT, BROUX, SAELEN, STEFANI, BERTUZZO.
Met dank aan allen die Roger met liefde en zorg omringd hebben.

De heer

Roger De Hondt
echtgenoot van mevrouw

Gina Stefani
Op rust gestelde postbode
Orgelist Rusthuis Vinkenhof

Geboren te Houthalen op 12 januari 1942 en omringd door zijn
familie, zachtjes van ons heengegaan in Campus Z.O.L te Genk
op 27 augustus 2021.

De plechtige uitvaartdienst waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Lambertuskerk te Meulenberg - Houthalen
op woensdag 1 september 2021 om 10.30 uur , gevolgd door de
begraving op de plaatselijke begraafplaats te Houthalen.
Samenkomst in hogervernoemde kerk om 10.25 uur.
U kan een laatste groet bengen aan Roger in Uitvaartzorg De Linde,
Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen, na de gebedswake,
in aanwezigheid van de familie.
Gebedswake: dinsdag 31 augustus 2021 om 19.00 uur
in hogervernoemde kerk.
Schriftelijk rouwbeklag: Familie Roger De Hondt,
p.a. Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen.
Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-delinde.be

