
Liefhebbende echtgenote van 
 Chrétien CROUX 

Lieve ma en oma van 
 Guy en Annette TOMSIN - CROUX 
  Eugène en Ellen MEERTENS - TOMSIN 
   Lennert en Britt
  Jo en Antje VANHEEL - TOMSIN
   
 Ludo CROUX 
  Jeroen CROUX en Nele CEULEMANS 
  Jan en Inne DOLAHSEK - CROUX 
 Norbert en Gabriella CROUX - VAN DER WERFF
  Esther CROUX

Delen mee in hun verdriet:

 haar broer ( ), zus, schoonbroers, schoonzussen,
 neven en nichten

de families JACKERS - BOSMANS  en CROUX - VANSPAUWEN 

Dank aan haar huisarts Hans-Cristiaan Van den Broek en Rudy Thys;
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis
en haar trouwe geburen en vrienden.

Er zal voor Alda ook gebeden worden tijdens de
eucharistieviering van de parochiefederatie Hoeselt
in het derde weekend van de maand februari.

Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding mevrouw
Alda JACKERS of online www.uitvaartcentrumhayen.be

BLOEMEN NOCH KRANSEN

Begr. Hayen, Hoeselt, tel. 089-41 10 78 drukw. Decapress, Hoeselt

Wanneer je verdrietig bent,
blik dan in je hart
en je zal zien
dat je weent om
wat je vreugde schonk.

Wij melden u het overlijden van

mevrouw Alda JACKERS
echtgenote van de heer Chrétien CROUX

Lid van het H. Paterke en van H. Rita.

Geboren te Rijkhoven op 8 januari 1933 en zachtjes thuis te Hoeselt 
overleden, omringd door haar geliefden op 5 januari 2017,

gesterkt door het gebed van de kerk.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
  zal opgedragen worden in de parochiekerk Sint-Stefanus

te Hoeselt op woensdag 11 januari  2017 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie in het Crematorium Hasselt,

waarna de urne thuis een plaatsje krijgt.

Samenkomst in vernoemde kerk vanaf 9.45 uur.

Gebed voor de overledene eveneens in vernoemde kerk,
dinsdag 10 januari 2017 om 19.00 uur.

Gelegenheid tot groeten in uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt,                             

  dinsdag na de gebedswake in het bijzijn van de familie.


