Een moederhart is van goud
omdat ze altijd van je houdt
In goede maar ook slechte tijden
staat ze je met raad en daad terzijde.
Dan slaat opeens het noodlot toe.
Nu zul je steeds in gedachten
op haar antwoord moeten wachten.
Toch ben ik dankbaar met een lach
voor alle liefde die ze gaf.
Je bent ver weg maar toch dichtbij.
Je zal altijd onze lieve mama, bomma zijn.

In liefde laten gaan

Zij leeft verder in de harten van:
Piet VANDENWIJNGAERT
						

Mevrouw

Gaby Vranken
echtgenote van de heer

Piet Vandenwijngaert

Johan en Gerlinde VANDENWIJNGAERT-COPPENS
		 Pieter-Jan en Elien
		Annelien
Geert VANDENWIJNGAERT
Raf VANDENWIJNGAERT
						

Geboren te Halen op 25 juni 1934
en overleden in het Sint-Franciscusziekenhuis
te Heusden-Zolder op 21 december 2021.

De afscheidsplechtigheid in aula ‘de Heyde’ bij Hansen
Uitvaartzorg Zelem, gevolgd door de crematie
en begraving van de urne op de begraafplaats te Lummen,
zal plaatshebben in intieme kring.

haar echtgenoot,

haar kinderen en kleinkinderen,

Gaston en Christiane VRANKEN-DEGOL en familie
Willy en Nelly VRANKEN-VAES en familie
Henri † en Godelieve VERBAET-VRANKEN en Raymond GOOS en familie
Ivo en Lisette † VRANKEN-GOELEVEN en Mia NIES en familie
Harry en Mia SMETS-VRANKEN en familie
Tony en Suzy VRANKEN-LOOS en familie
Guido en Arlette VRANKEN-VANHELLEMONT en familie
Willy † en Hilda VANDENWIJNGAERT-LIESENBORGHS en familie

U kan Gaby een laatste groet brengen in
aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen,
op dinsdag 28 december 2021 van 18.30 tot 19 uur.

Er is parkeergelegenheid achter aula ‘de Heyde’
(Linkhoutsestraat 3) of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers,
						
						

neven en nichten.

De families
VRANKEN-STRAUVEN en VANDENWIJNGAERT-ADRIAENS.

Het dragen van een mondmasker is vanzelfsprekend.

Rouwadres:
Familie Gaby Vranken
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen

Warme dank aan dokters en verplegend personeel
van het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder.

