
Moeke,

jij gaf ons herinneringen,

jou liefde is nog steeds onze gids

en ondanks dat wij je niet meer kunnen zien

blijf je nog steeds aan onze zijde   



Mevrouw 

Finneke Gaens 
echtgenote van wijlen de heer 

Pierre Timmermans († 1964)

Lid van Broederschap van Sint-Gillis Wimmertingen
Lid van het Heilig Paterke
Lid van Ziekenzorg Alken

Zij werd geboren te Alken op 3 september 1924 en is, 
omringd door haar familie, zachtjes heengegaan in 

het Cecilia rustoord te Alken op 15 januari 2020,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

 Zij leeft verder in de harten van: 
      
     Jos en † Josée TIMMERMANS - SWINNEN 
     en Linda DEBOCK,
     Valere en Annie TIMMERMANS - CLAES,
 Kristof en Sandra,
       Louis en Renée,
 Nathalie en Frank,
       Lennert, Senne en Siebe,
     Louis-Marie en Ria CASTERMANS - TIMMERMANS,
 Sofie,
 Stefanie en Bert,
       Gijs en Mats,
     Marc en Cris TIMMERMANS - BRIERS,
 Niels en Mélanie,
       Marcel,
 Sarah en Sebastiaan,
       Maurice,
 Sam en Enna,

               haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
 

Delen verder in dit verdriet: 
haar schoonzussen en schoonbroers, nichten en neven.

De families: 
GAENS, TIMMERMANS, PEETERS en BLOKKEN.

Met dank aan haar huisarts Dr. Liesbeth Daniëls 
en het personeel van het Cecilia rustoord
met extra dank aan het verplegend personeel van ‘t Durp.

Mogelijkheid tot online condoleren op 
www.heidiwendelen.be en/of www.inmemoriam.be.

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen van Finneke 
tijdens de afscheidsplechtigheid in het crematorium 
“De Tesch”, Prins Bisschopssingel 67 te Hasselt 
op woensdag 22 januari 2020 om 11 uur,
gevolgd door de crematie en bijzetting in het familiegraf 
op de begraafplaats van Diepenbeek.

Samenkomst in het crematorium om 10.30 uur.

Gelegenheid tot een laatste groet in het uitvaartcentrum 
Heidi Wendelen, Kolmenstraat 139 te 3512 Stevoort
op dinsdag 21 januari 2020 van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres: p/a Uitvaartcentrum Heidi Wendelen
T.a.v. Familie TIMMERMANS - GAENS


