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

Wij melden u het overlijden van 

Gertrude Smits
echtgenote van wijlen Martin KNAPEN

Erebestuurslid van Ferm Rijkhoven en lid van OKRA

Geboren te Glons op 18 juni 1931 en omringd door haar zonen 
overleden in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 10 juni 2021,

gesterkt door de heilige sacramenten der zieken. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om Gertrude een laatste groet
te brengen in aanwezigheid van de familie op
dinsdag 15 juni 2021 van 19.00 tot 20.00 uur.

Ingevolge de huidige maatregelen (Covid 19) zal de uitvaartplechtigheid 
in intieme familiekring plaatsvinden in de parochiekerk O.-L.-Vrouw 
Geboorte te Rijkhoven op woensdag 16 juni 2021 om 10.30 uur, 
waarna we Gertrude te ruste leggen bij haar echtgenoot Martin 

op het kerkhof van Rijkhoven.

Dit melden u met droefheid:

Willy en Jeannine   BAILLIEUX - KNAPEN 
 Bert en Stefanie 
 Katleen en Franky      
  Emma, Julie     
Nico en Isy KNAPEN - DUCHATEAU 
 Koen en Natasja 
  Jasper 
 Tom
Eddy en Marijke KNAPEN - BOGAERTS 
 Sara en Jasper 
 Roel
Geert en Liliane KNAPEN - REGGERS 
 Jordy

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Nicolas   en Gilberte SMITS - KEYMIS 
Cornie en Julienne SMITS - HUVENEERS 
Remi  en Odile VANHEES - SMITS 
Mathieu en Godelieve SMITS - MEYSEN 
 en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

haar broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten 
        
de schoonbroers en schoonzussen familie KNAPEN,
kinderen en kleinkinderen

de families SMITS - SCHEPERS en KNAPEN - GREGOOR 

Dank aan haar huisarts Guy Vanhees;
 thuisverpleging Sara (haar kleinkind);
 directie en personeel van het WZC Demerhof te Bilzen; 
 dokters en verplegend personeel van het A.Z. Vesalius.

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



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


