
Vervuld van vele goede herinneringen
nemen we afscheid van

 
mevrouw 

Simonne Hunninck
 

weduwe van de heer Paul Van den Stock ( † 2018)

Geboren te Haaltert op 2 oktober 1928
en omringd door haar familie overleden 

in het WZC Sint-Anna te Haaltert op 9 oktober 2019. 
 

Gesterkt door de ziekenzalving 
 

Lid van OKRA
 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons 
afscheid te nemen van Simonne tijdens de uitvaartplechtigheid 

die zal plaatshebben in de kerk Sint-Gorik te Haaltert op
 

dinsdag 15 oktober 2019 om 10.00  uur.

Samenkomst in de kerk om 9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Aansluitend begeleiden wij Simonne naar haar laatste rustplaats 
met bijzetting in de familiegrafkelder 

op de begraafplaats te Haaltert.

Dat zij ruste in vrede

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Haar kinderen
 Jeanine en Roger Van den Stock - Delvaux
 Viviane en Alex Van den Stock - Van Herreweghe
 Karina en Patrick Van den Stock - Ruyssinck
 Peggy en Patrick Van den Stock - Wagemans

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
 Maggy Delvaux
 Sven Delvaux
 Filip en Sara Janssens - Van Herreweghe
  Anke, Lien
 Joeri en Lindsay Van Herreweghe - Overdenborger
 Bjorn Van Assche
 Kenny Van Assche
 Jean-Claude en Vanessa Peerlinck - Wagemans
   Tibe, Binke
 Andy en Evelien Wagemans - Vanhassel
  Fleur 
Haar zus, broer, neven en nichten 

De families Hunninck - Van den Stock - Van der Borght - Ottoy
 
Met dank aan haar huisarts Dr. Geert Goossens, de directie en 
het personeel van het WZC Sint-Anna te Haaltert en OKRA 
voor de goede zorgen.
 
Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Simonne in het  
Uitvaartcentrum Bael op maandag van 18.00 tot 19.00 uur.

Condoleren kan ook online via www.begrafenissen-bael.be
 
Rouwadressen:  Uitvaartzorg Bael
  T.a.v. familie Van den Stock - Hunninck
  Stationsstraat 13, 9450 Haaltert
________________________________________________________________

Begrafenissen & Grafzerken Bael    Haaltert - Denderhoutem -Mere  054/33 36 83

Wat zullen we je missen!
We voelden ons zo goed bij jou
Bekommerd stond je steeds voor ons klaar
Dank je wel voor de vele kleine attenties
Dank je wel voor je grenzeloze liefde
 en tederheid†


