Na een waardevol en intensief leven
hebben wij in alle rust
liefdevol afscheid kunnen nemen van

Albertine Deprez
weduwe van

Guy Minten †

5-2-2020

Lid van het Sint-Trudo zangkoor - Linkhout

Geboren te Meldert op 12 december 1930
en zachtjes van ons heengegaan in Residentie ‘De Bleuk’
te Herk-de-Stad op 25 november 2021,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Albertine
tijdens de uitvaartliturgie in de Sint-Trudokerk, Linkhoutstraat
te Linkhout op dinsdag 30 november 2021 om 10.30 uur.
Nadien begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats te Linkhout.

Albertine leeft verder in de harten van:
Jos en Lieve SMETS - MINTEN
Johan † en Karine MINTEN - BAERTS
Dominique en Martine MINTEN - DE VRIES
Bart en Anne MINTEN - BOSSUYT
Gerrit en Martine VAN HAELE - MINTEN
				

				

haar kinderen,

Bert en Evi SMETS - CORVERS
		Arthur, Louis
Bram en Liesbeth LEEMANS - SMETS
		Sam, Guus
Ruben en Annael MINTEN - BERVOETS
Carmen MINTEN
Matthias en Gwen VAN HAELE - VAN KNIPPENBERG
		Odin
Thomas VAN HAELE en Sophie DONADI
Mikael MINTEN
Prisca MINTEN
				
				

haar klein- en achterkleinkinderen.

Delen mee in dit verdriet:
haar zus, schoonzussen, schoonbroers,
nichten en neven.
De families DEPREZ - ELSEN en MINTEN - RUELENS.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.
U kan Albertine in aanwezigheid van de familie een laatste groet
brengen bij Hansen Uitvaartzorg, Stationsstraat 89 te Zelem,
op maandag 29 november 2021 van 18.30 tot 19 uur.
Er is parkeergelegenheid achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3)
of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

Het dragen van een mondmasker is vanzelfsprekend.

Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
haar huisarts dokter Carine Goris,
het verzorgend personeel van Residentie ‘De Bleuk’
te Herk-de-Stad.
Rouwadres:
-

