
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



Met verdriet, maar dankbaar
voor alles wat Ma voor ons
betekende en gedaan heeft,

nemen wij afscheid van

Lid van Samana 
Oud-kosteres van parochie St Lambertus Meulenberg

Dit melden u met diepe droefheid:

Leon en Elvira Vandenrijt – Vanroy
 Katrien en Kris Roggen en Rosalie
  Jan en Marie Spaepen en Staf
Christiane en François Vandenrijt – Flaviani
  Nathalie en Fabio Russotto en Giada en Elisa
  Sofie en Frederic Goddeeris en Cilou
      haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar broer, haar zuster, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten en 
aanverwanten van de families Vandenrijt – Pekala

Een woord van dank gaat uit naar verpleegster Lut,  het personeel van WZC 
Het Vinkenhof en dokter Lagowski.

Mevrouw

STACHA PEKALA
echtgenote van wijlen de heer

Gustaaf Vandenrijt (†1990)

Geboren te Bulowice (Polen) op 13 november 1933
Zachtjes overleden in WZC Het Vinkenhof in Houthalen 

op 12 september 2022.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Lambertus kerk te

Meulenberg-Houthalen, Kerklaan, 
op zaterdag 17 september 2022 om 10.30 uur,

 gevolgd door de bijzetting in familiegraf 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 vrijdag 16 september van 19 tot 20 uur 

in aanwezigheid van de familie 

Schriftelijk medeleven: p/a Stacha Pekala 
Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen.


