
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
melden wij u het overlijden van

Josée STEEGEN
echtgenote van wijlen Paul CROMMEN
                           
Geboren te Bilzen op 17 oktober 1933 en overleden in
het Z.O.L. campus Sint-Jan te Genk op 20 oktober 2020

Ingevolge de huidige maatregelen zal de afscheidsviering 
in intieme familiekring plaatsvinden in de aula van het uitvaartcentrum 
Hayen te Hoeselt, waarna we Josée te rusten leggen bij haar echtgenoot 
in de grafkelder op het kerkhof van Munsterbilzen.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Josée tijdens de begroeting in het uitvaartcentrum Hayen te Hoeselt,
vrijdag 23 oktober 2020 van 19.00 tot 20.00 uur.
( Het dragen van een mondmasker is verplicht ).

Willy ( ) en Maria ( ) STEEGEN - GOORTS
Herman ( ) en Maria CROMMEN - STEEGEN
Dennis ( ) en Marie-Louise STEEGEN - LOYENS
Annie STEEGEN
François ( ) en Marie-Louise STEEGEN - MARTENS
Lambert en Gerda VANROY - STEEGEN

Jozef ( ) en Antoinette ( ) CROMMEN - VANDERLINDEN
Jean ( ) en Philomena ( ) VANDEBOSCH - CROMMEN
Henri ( ), Rosa ( ) en Elisabeth ( )
           CROMMEN - BECKERS - CRIJNS
René ( ) en Maria ( ) CROMMEN - THIJS
Karel ( ) en Paulette ( ) CROMMEN - STASSEN
Jean ( ) en Jeanne ( ) COLLA - CROMMEN
Jean ( ), Emmy ( ) en Lea CROMMEN - MAURISSEN - NUYTS
Louis ( ) en Jacqueline ( ) CROMMEN - BOELEN
Pierre en Josette CROMMEN - MEISTERS
Willy en Jeanette APPERMANS - CROMMEN

en al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
                                                                  
de families STEEGEN - APPERMANS en CROMMEN - LENAERTS 

Met dank aan haar huisarts Steven Flerackers,
thuisverpleging Lutgard, Familiehulp
en dokters en verplegend personeel van het Z.O.L. te Genk.

Uw medeleven betuigen kan:
schriftelijk naar uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31, 
3730 Hoeselt met vermelding Josée Steegen
of online www.uitvaartcentrumhayen.be
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Josée Steegen


