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Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart

En toch telkens weer zullen we je tegenkomen.
Zeg nooit het is voorbij.
Slechts je lichaam werd ons afgenomen,
niet wat je was en ook niet wat je zei.

De heer

Guy Hendrix
echtgenoot van mevrouw

Maria Reenaers
Geboren te Wijer op 30 april 1945 en liefdevol omringd,
zachtjes van ons heengegaan in het Jessa Ziekenhuis,
campus Virga Jesse te Hasselt op 19 februari 2020.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Guy tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk
Sint-Laurentius, Opcosenstraat te Kozen,
op Aswoensdag 26 februari 2020 om 11 uur.
Groeten en rouwbetoon kunnen vooraf
in de kerk vanaf 10.30 uur.
De crematie, gevolgd door de begraving van de urne op de
begraafplaats te Kozen, heeft plaats in besloten kring.
U kan Guy een laatste groet brengen bij Hansen | Vranken
Uitvaartzorg, Kerkstraat 124 te Nieuwerkerken,
op dinsdag 25 februari 2020 van 19 tot 19.30 uur.
Rouwadres:
Familie Guy Hendrix
p/a Kerkstraat 124 - 3850 Nieuwerkerken
Geen bloemen of kransen, liever een gift t.v.v. de Vlaamse Liga
tegen Kanker op rek n° IBAN BE03 4886 6666 6684.

Guy is en blijft:
de zorgzame man van
		Maria REENAERS
de trotse papa van
		Stefan en Claire HENDRIX-LENZ
		 Kris en Vanessa HENDRIX-BEULLENS
		 Ann en Peter HENDRIX-MAEX
de lieve opa van
		Ida en Paulien
		 Anouck en vriend Jasper
		 Zsofi en vriend Robbe
		 Lena en Fien
		 Amélie, Arthur en Elise
de broer, schoonbroer en nonkel van
		Jef en Tilleke HENDRIX-NICKMANS en familie
		
Maurice en Georgette DIRIX-HENDRIX en familie
		 Jos en Marie-Jeanne REENAERS-LISMONT en familie
		 Guido en Rita † LISMONT-REENAERS, Hilde SMEERS
			en familie
		 Jaak en Clothilde ROBIJNS-REENAERS en familie

De families HENDRIX, REENAERS, SCHIFFELEERS en JEURIS.

Met dank voor de goede zorgen van:
zijn huisarts dokter Bortels,
dokter Lammertijn en het verzorgend personeel
van campus Virga Jesse te Hasselt.

