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Mevrouw

Godelieve Vanaken
weduwe van de heer

Adolf Landerloos † 1988

levensgezel van de heer

Ivo Croes

Lid van het broederschap van H. Pater Valentinus te Hasselt

Zij werd geboren te Nieuwerkerken op 2 december 1932  
en is er thuis liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan 
op 27 september 2021.

U kan Godelieve een laatste groet komen brengen bij 
Hansen Uitvaartzorg, Dorpsstraat 76 te Geetbets,
op vrijdag 1 oktober 2021 van 18.30 tot 19 uur.

De afscheidsplechtigheid in aula ‘de Gete’ te Geetbets, gevolgd 
door de  bijzetting van de urne in de familiegrafkelder op de 
begraafplaats te Nieuwerkerken heeft plaats in besloten kring.

Rouwadres:
 t.a.v. familie Godelieve Vanaken
 p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets

Diegenen die ik liefheb verlaat ik
om diegenen die ik lief had terug te vinden.

Godelieve leeft verder in de harten van:

 Ivo CROES     
haar levensgezel,

 Anita LANDERLOOS † 1974

 Luc en Godelieve † LANDERLOOS-STRAUVEN
  Livio en Melissa LANDERLOOS-BOECKAERTS
   Thomas, Jasper       

haar zoon, klein- en achterkleinkinderen,

 Frans † en Mathilde † CUYPERS-VANAKEN en familie
 Desiré † en Maria † VANAKEN-BERDEN en familie
 Alfons † en Bertha † THOMAS-VANAKEN en familie
 Jozef † en Maria † VANAKEN-FRANCIS en familie
 Gerard † en Maria † VANAKEN-REEKMANS en familie
 René † en Emma † BREELS-VANAKEN en familie
 Mathieu † en Jeannette † VANAKEN-WIJNANTS en familie
 Gustaaf † en Leontine † VANAKEN-HUYBRECHTS en familie
 Marcel † en Irène WILLEMS-VANAKEN en familie
 Jean † en Elza STEEGMANS-VANAKEN en familie
 Jules en Lutgarde REMELS-VANAKEN en familie
 Martin VANAKEN
 Henri † en Maria † HAYEN-STEENBERGEN en familie
 Helena † STEENBERGEN

     haar zussen, broer, schoonbroer, nichten en neven.

De families 
 VANAKEN-BAETEN en LANDERLOOS-TERNEVEN.

Warme dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
 haar huisartsen dokter Bossens,   
 haar thuisverpleging Els en Jacqueline,
 iedereen die haar met de beste zorgen heeft omringd      
 en in het bijzonder aan Marie-José.


