Meldert, 2 augustus 2019
Ik wou dat ik nog eenmaal spreken kon om jullie te bedanken
voor alle vriendschap die ik heb gekregen,
om het verdriet uit jullie hart weg te nemen,
om jullie te zeggen dat ik geen angst meer heb.
ik wou dat ik nog eenmaal spreken kon...

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
om wat zij voor ons betekend heeft
melden wij u het overlijden van

Germaine Vanderlinden
weduwe van Albert

Stokmans

Lid van KVLV en Samana Vleugt

Geboren te Meldert (Limburg) op 14 juni 1933 en liefdevol
omringd zachtjes van ons heengegaan in het Jessa Ziekenhuis,
campus Salvator te Hasselt op 2 augustus 2019.

U kan Germaine in aanwezigheid van de familie een laatste groet
komen brengen bij uitvaartverzorging Hansen, Stationsstraat 89
te Zelem, op donderdag 8 augustus 2019 van 19 tot 19.30 uur.
Er is parkeergelegenheid aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8)
of achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3).
De afscheidsplechtigheid in aula ‘de Heyde’ gevolgd door de crematie
en begraving van de urne op de begraafplaats te Meldert heeft plaats
in besloten kring.

Germaine is en blijft
ma en bomma van
Marie-Louise STOKMANS en Danny DEBIEN
		 Kevin en Daisy BOSMANS-SCHRAEPEN
			Levi, Letti
		Eline BOSMANS
			Nola
Danny en Alda ARIËN-STOKMANS
		 Wouter en Mary-Sugar ARIËN-DAMAYO CABUCOS
		 Yannick ARIËN en Femke CREUSEN
Sofie
Benny en Berti WOLLANTS-STOKMANS
		 Kris en Evie JANNES-WOLLANTS
			Louka, Mirec
Delen mee in dit verdriet:
haar schoonbroers, nichten en neven.
De families
VANDERLINDEN-VALGAERTS en STOKMANS-ROOSEN.
Met oprechte dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
haar thuisverpleegsters,
dokters en verzorgend personeel van de palliatieve eenheid
van campus Salvator.

Rouwadres:
t.a.v. familie Germaine Vanderlinden
p/a Stationsstraat 89 - 3545 Zelem

Uitvaartverzorging bvba • Geetbets 011 58 73 46 & Zelem-Halen 013 44 43 43

Inl. Dominique Porters, koster, Meldert 013 33 72 19
Online condoleren: www.hansenbvba.be

