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Laat dankbare herinneringen
verder leven
in momenten van verdriet.

De heer

Guy Smets
Hij werd geboren te Hasselt
op 9 mei 1954 en is overleden
in het AZ Vesalius te Tongeren
op 18 augustus 2018.
De assen zullen worden verstrooid in het strooibos
op de stedelijke begraafplaats te Hasselt.
Gevolg gevend aan de wens van Guy,
zal de afscheidsdienst in intieme kring plaatsvinden.
Rouwadres: Aan de familie van Guy Smets
P/a Uitvaartcentrum Matheï, Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.
DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING
Uitvaartcentrum Matheï Bilzen - Hoeselt

T: 089/49.17.27

Wij nemen afscheid van

De heer

Valère Gijbels
echtgenote van Mevrouw
Blondine Bellinkx
Bestuurslid van Politiehondenclub
Helzold.
Geboren te Zolder op 22 november 1947 en
overleden te Heusden-Zolder op 19 augustus 2018.
De uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd, zal
plaatsvinden in de aula van Begrafenissen Witters en Baers,
Inakker 106,108, 3550 Zolder-Centrum op vrijdag
24 augustus 2018 om 11 uur, gevolgd door de crematie.
Samenkomt in de aula vanaf 10.45 uur.
Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Witters
en Baers, Inakker 106-108, 3550 Zolder-Centrum op
donderdag 23 augustus 2018 van 19 tot 19.30 uur.

Wij melden u het overlijden van

Ernest LIEKENS
32 Pater
nieuws

BILZEN

Festivals
Caban’As en
Wasda delen
hetzelfde
podium

Bedroefd melden wij u het
overlijden van

De heer

Missionaris Oblaat van Maria

Théo LAMMENS

Geboren op 12 december 1936 te Deurne,
sprak zijn eerste geloften uit
op 8 september 1956 te Korbeek-Lo
en werd priester gewijd op 9 juli 1961 te Gijzegem.
Overleed te Mexico City op 3 augustus 2018,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Overlijdensberichten

Geboren te Booienhoven op 22 juni 1938 en overleden te
Sint-Truiden op 20 augustus 2018.
Dit melden u :
Zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten :
Robert en Eugenie VANBRABANT - LAMMENS
kinderen en kleinkinderen
Romain en Gaby MEUWISSEN - LAMMENS
kinderen en kleinkind
De families LAMMENS en CREMERS.

Een rustplaats is er voor eeuwig en altijd.
Pater Ernest was missionaris in
Congo (RDC), Mexico en Guatemala.

Dit melden u:
de Missionarissen Oblaten van Maria
de familie Liekens - Bauer
De plechtige uitvaartdienst waartoe wij u
vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden in de kapel
van de Missionarissen Oblaten,
Rouwregisters
Processiestraat 1 te Waregem,
op 25 augustus 2018 om 12 uur.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula "Op de Berg"
van het Uitvaartcentrum Vanmechelen, Tiensesteenweg 295
te 3800 Sint-Truiden op vrijdag 24 augustus 2018 om 9u30,
gevolgd door de crematie.

op www.inmemoriam.be

Samenkomst en laatste groet in het uitvaartcentrum,
vrijdag vanaf 9u15.

Ik had je nog zoveel te vertellen.

Pater Ernest zal rusten op de
stedelijke begraafplaats Deerlijkseweg te Waregem.

Asverstrooiing op het kerkhof van Schurhoven rond 13u15.
Parkeergelegenheid achter het uitvaartcentrum.

Moge hij rusten in de vreugde en de vrede
van de verrezen Heer Jezus.
Rouwadres : Pater Ernest Liekens p/a
uitvaartzorg Amez, Olmstraat 15 te 8790 Waregem.

Schriftelijk rouwbeklag :
P/A Begrafenissen Vanmechelen
T.a.v. Familie Lammens, Tiensesteenweg 295,
3800 Sint-Truiden
Dit bericht is enige kennisgeving.
On-line condoleren op www.begrafenissen-vanmechelen.be

tel 011/68.77.18 Sint-Truiden
Rouwregisters op www.inmemoriam.be

Uitvaartzorg Amez - Olmstraat 15 - Waregem 056-603000

Een rustplaats is er voor eeuwig en altijd.

Rouwregisters op www.inmemoriam.be

Begraf. Witters en Baers, Heusden-Zolder, 011/53.64.59
Online condoleren: www.begrafenissen-wittersenbaers.be

AS

Leven is als sneeuw,
je kunt het niet bewaren.
Troost is dat jij er was,
uren, maanden, jaren...

Ik had je
nog zoveel te vertellen.

Een rustplaats is er
voor eeuwig en altijd

Gouverneur Nederlands Limburg
wordt chieftain van Schots Weekend

Rouwregisters op www.inmemoriam.be
In het tweede weekend van
Rouwregisters op www.inmemoriam.be
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