		

Je bent niet meer daar waar je was

†

maar je bent overal waar ik ben
-Victor Hugo-

Bedroefd maar dankbaar voor de mooie jaren
delen wij u het overlijden mee van
Mevrouw

Suzanne Impens
Weduwe van de heer
Marcel Van der Hoeven ( † 2002)

Geboren te Kerksken op 9 september 1933
en er thuis, omringd door haar kinderen,
zachtjes van ons heengegaan op 24 juli 2022.
____

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Suzanne tijdens de plechtige uitvaartliturgie,
die zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Kerksken op
zaterdag 30 juli 2022 om 11.30 uur.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.00 uur.
Na de plechtigheid zullen wij Suzanne begeleiden
naar haar laatste rustplaats en haar herenigen
met haar echtgenoot Marcel in de familiegrafkelder
op de begraafplaats te Kerksken.

Dit melden u diepbedroefd:

Marciane en Stany Van der Hoeven - Van der Goten
Véronique en Eric Van der Hoeven - Bourtembourg

haar kinderen
Charlotte en Bram Van der Goten - Vandecasteele
Thomas en Charlotte Van der Goten - D’Eer

haar kleinkinderen
Camilla (†) en Albert (†) Impens - Raes
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Paul (†) en Paula (†) Impens - Breynaert
Gilbert (†) en Paula (†) Impens - Van der Haegen
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Alma (†) en Hilaire (†) Impens - Van Opdenbosch
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Alfons (†) en Lena Impens - De Ryck
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Julienne (†) en Roger (†) Impens - Scheerlinck
en kinderen

haar zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families: Impens - Van der Hoeven - De Ryck - Lievens
Een woord van oprechte dank aan:
Haar trouwe huisarts dr. J. Santens
Het voltallig team van het Wit-Gele Kruis
Dr. M. De Schrijver
Online condoleren:

www.begrafenissen-bael.be
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