
Ga nooit heen zonder groeten
ga nooit heen zonder zoen
ga nooit weg zonder praten
dat doet ‘n hart zo’n pijn 
wat je ‘s morgens hebt verlaten
kan ‘s avonds niet meer zijn.

Christine BRUNINX
Echtgenote van Engelbert FROIDMONT

Ere-bestuurslid Ziekenzorg en lid van 
meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Genoelselderen op 3 februari 1939 en omringd door 
haar geliefden, zachtjes van ons heen gegaan op de Palliatieve 
Eenheid ‘De Schelp’ van het A.Z. Vesalius te Tongeren op 
2 oktober 2016, gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Genoelselderen
op vrijdag  7 oktober 2016 om 10.30 uur, gevolgd door de 
plaatsing in de familiegrafkelder op de begraafplaats te 
Genoelselderen / Membruggen.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in het rouwhuis,
Sint Maartenstraat 16, 3770 Genoelselderen vanaf 9.30 uur.

Gebedswake in voornoemde kerk, donderdag a.s. om 19.00 uur.

U kan Christine een laatste groet brengen in aanwezigheid van 
haar familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427B, 3740 
Grote-Spouwen donderdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Engelbert Froidmont                     haar echtgenoot

Danny en Jacqueline Van Ormelingen - Froidmont
 Ann en Kenny
 Evi
Marc en Colette Froidmont - Reynders
 Dieter
Johan Froidmont
 Astrid
 Tine
              haar kinderen en kleinkinderen

Mathieu (†) en Adi Bruninx - Raskin, kinderen en kleinkinderen
                haar broer, schoonzus, nicht en neef

De families Bruninx - Kellens en Froidmont - Derwa.

Met dank aan: 
Mariette en Monique, haar hartsvriendinnen.
Verzorgend en verplegend personeel van Familiehulp en het
Wit-Gele Kruis.
Dokter Nele Bloemen, haar huisarts.
Conny, Hanne en Jane, haar kinesisten.
Dokter Janssen en het verplegend personeel van Palliatieve 
Eenheid ‘De Schelp’ van het A.Z. Vesalius te Tongeren en
allen die Christine omringd hebben met hun liefdevolle zorgen 
en vriendschap.

Rouwbeklag:
Uitvaartcentrum Merken, T.a.v. Familie Froidmont - Bruninx
of online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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