Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel
mooie momenten, nemen we afscheid van

Mevrouw

†

Dit melden u, zij die haar zo dierbaar waren:
Eddy en Gaby Vandenhouden - Nica,
Bart Vandenhouden,
An Vandenhouden,
Ief, Kleo,

Stephanie Geeroms

Frederik en Linda Vandenhouden - Devogeleer,
Geboren te Lembeek op 19 mei 1938 en in familiekring
rustig heengegaan te Halle in het A.Z. Sint-Maria
op 8 augustus 2018.

Joeri en Pamela Vandenhouden - Vanzeebroeck,
Branko,
Stijn en Evy Vandenhouden - Defossez,

______________
Linda en Luc Vandenhouden - Decuyper,
Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen
van Stephanie rond haar asurn, tijdens de afscheidsviering
in de Sint-Martinusbasiliek te Halle (Grote Markt)
op donderdag 16 augustus 2018 om 10 uur.

Samenkomst en begroeting in de Basiliek vanaf 9 30 uur.

haar kinderen, klein - en achterkleinkinderen
haar broer, zussen, schoonbroer, schoonzus, neven,
nichten en aanverwanten.
De families Geeroms en Vandenhouden.

Aansluitend volgt de bijzetting op het urnenveld op
het kerkhof van Halle-centrum.

het verplegend en verzorgend personeel van het A.Z. Sint-Maria

De crematie zal vooraf in intieme familiekring plaatsvinden.

evenals een dank aan de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis

Met dank aan Dr. Moerenhout T., haar huisarts,
te Halle en van het revalidatiecentrum „Inkendaal“ te Vlezenbeek,
en de thuiszorg van het OCMW te Halle.

Een gedachtenisviering vanwege de Basiliekgemeenschap zal
plaatsvinden op zondag 9 september 2018 om 10 uur.in voornoemde kerk.
Wie Stephanie graag een laatste groet wil brengen, is welkom in
het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op maandag 13 augustus 2018 van 19.30 uur tot 20 uur.

Rust zacht.

Rouwadres:
Fam. Stephanie Geeroms p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

