
 

Dit melden u met droefheid:

Willy VANDECAETSBEEK – VANSPAUWEN                       haar echtgenoot

Luc en Christiane VANDECAETSBEEK – THOONEN 
 Jensie
 Lennert 
Guy en Belinda  VANDECAETSBEEK – BEERTS 
 Jesse
Ivo VANDECAETSBEEK 

 Fabio ( )

 Wesley ( )
 Nick en Ilke 
Dirk en Linda VANDECAETSBEEK - LAMBRIX
 Jorn en Liesl
 Karsten en Lize
 Felten 

 Ankje ( ) 
 Falke en Julie 
Marc en Nathalie VANDECAETSBEEK - BASTIAENS
 Laura en Kasper 
 Dries en Lisa 
                                       haar kinderen, kleinkinderen en acterkleinkinderen 

Delen mee in het verdriet
haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families VANSPAUWEN – THIJS en VANDECAETSBEEK – THIJSEN  

Dank aan haar dokter, Kamiel Bollen, familiehulp met in het bijzonder 

Anita, alsook de voltallige groep verplegers onder leiding van Annelies Hex.

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die haar missen.
Dit alsook haar rotsvaste geloof in de opstanding uit de doden, (Joh 5:28),

zal ons tot steun zijn in de komende tijd. 

mevrouw Josée VANSPAUWEN 

echtgenote van de heer Willy VANDECAETSBEEK

Geboren te  Hoeselt op 23 september 1932 en thuis overleden, 
omringd door haar geliefden op 22 augustus  2019.

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen 

maandag 26 augustus 2019 van 19.00 tot 20.00 uur, 

in het uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt

in het bijzijn van de familie.

De afscheidsviering en crematie zullen doorgaan
in intieme famielikring, 

Na de crematie krijgt Josée thuis een mooi plaatsje.

Bloemen noch kransen.
Liever een gift t.v.v. Stichting Alzheimer  via een donatie 

in de collectebus, aanwezig in het uitvaartcentrum Hayen.

Als vingers niet meer tasten

Mijn mond geen kus meer geeft

Als mijn lichaam dor is en doods

Als de stoel mijn bed is 

En mijn bed het einde

Wil je me dan laten gaan?

Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding Josée VANSPAUWEN  
of oline www.uitvaartcentrumhayen.be 



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


