
Dit melden u met droefheid:

Maurice en Rina HAESEN - JUDONG
 Vincenzo en Claudia RIGGIO - HAESEN 
  Valentina en Geremia
Julien en Arlette ( ) JUDONG - CAMPSTEYN
Jos en Marie-Louise HAMAL - JUDONG 
 Jeroen en Nathalie  LOOS - HAMAL
 Philippe HAMAL 
 haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Gerard ( ) en ( ) Helena CLEUREN - VANDEGOOR
Albert ( ) en Irene ( ) VANDEGOOR - CLEUREN en Madeleine
Louis ( ) en Marie-Louise ( ) VANDEGOOR - SCHROVENS
Frans ( ) en Paula ( ) VANDEGOOR - JANSSEN
Jozef ( ) en Florentine VANDEGOOR - HAESEN 

Remy ( ) JUDONG
Pierre ( ) en Arnoldine ( ) JUDONG - BERTRANGS
Hubert ( ) en Catherine ( ) JUDONG - KEMPENEERS 
Jos ( ) en Maria ( ) JUDONG - MARTENS
Trinette ( ) JUDONG
     en al hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar schoonzus , neven en nichten

de families VANDEGOOR - STEEVENS en JUDONG - CLAESEN 

Dank aan directie, personeel en medebewoners
van WZC Sint-Jozef te Munsterbilzen;
dokters en verplegend personeel van het A.Z. Vesalius Tongeren.

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

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

Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, 
men leert het nooit, men begrijpt het nooit...

Mevrouw Ida VANDEGOOR 
echtgenote van wijlen de heer Isidoor JUDONG

Geboren te Mopertingen op 25 september 1927
en overleden in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 6 maart 2017,

gesterkt door het gebed van de kerk.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u wordt uitgenodigd, zal
doorgaan in de parochiekerk Sint-Lambertus te Veldwezelt 
op zaterdag 11 maart 2017 om 10.30 uur, gevolgd door

de crematie en plaatsing op het kerkhof van Veldwezelt.

Samenkomst in vernoemde kerk vanaf 9.45 uur. 

Gebedswake zal eveneens doorgaan in vernoemde kerk,
 vrijdag 10 maart 2017 om 18.30 uur.

Aansluitend kunnen jullie Ida een laatste groet brengen
in het uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt 

in het bijzijn van de familie.


