Je was als een kaars,
vol licht, warmte en gezelligheid.
Die is nu opgebrand,
doch haar uitstraling zal blijven tot in eeuwigheid
Dankbaar om al wat wij van haar mochten ontvangen,
nemen wij afscheid van

Mevrouw

†

Francine Hamelrijck
Weduwe van Edouard Marcelis

Geboren te Tubeke op 4 december 1928 en rustig heengegaan
te Pepingen in het WZC H. Vander Stokken
op 12 mei 2019, gesterkt door de ziekenzalving.

________________

Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u vriendelijk uit
om samen afscheid te nemen tijdens de afscheidsviering
in de Sint-Rochuskerk te Halle (Kardinaal Mercierplein)
op maandag 20 mei 2019 om 10 uur.

Dit melden u bedroefd:

Emile en (†) Huguette Bosmans -Marcelis
(†) Roland en Marie Thérèse Marcelis- Heyvaert

haar kinderen

Rudy en Laetitia Bosmans - Vanhaelen

Cindy en Wendy Bosmans - De Proost
Fabienne en Albert Marcelis - Jonckheere
Sylvia en (†) Alain Marcelis - Luyckx

haar kleinkinderen

Samuel, Dylan, Drika, Darion, ♥
Kimberly, Christof, Liam
Shana, Kyana
Alyssia

haar achterkleinkinderen

Kyara,

haar achterachterkleindochter

(†) Clementine en (†) Gustaaf Hamelrijck - Abraham,
kinderen en kleinkinderen
(†) Norbert Hamelrijck, kinderen en kleinkinderen

Aansluitend volgt de crematie in het crematorium van Brussel
te Ukkel, Stillelaan 61, in besloten familiekring.

Christiane en André Hamelrijck - Coppieters en zoon

De asurne wordt bijgeplaatst in het urneveld op het kerkhof
van Halle.

De families Hamelrijck, Marcelis, Geerts en Automne

haar broer, zussen, schoonbroers, neven en nichten

Met dank aan Dr. Ghesquiere M., haar huisarts, evenals
Wie Francine graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het
rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op woensdag 15 mei 2019 van 18.30 uur tot 19 uur.

het verplegend en verzorgend personeel van
het WZC H. Vander Stokken te Pepingen.

Heer, schenk Francine de eeuwige rust.

Een gedachtenisviering vanwege de parochiegemeenschap zal
plaatsvinden op zondag 23 juni 2019 om 11.15 uur in voornoemde kerk.
Rouwadres:
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Fam. Francine Hamelrijck p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17 - 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

