
Helena ‘Lène’ Vrancken
Weduwe van Omer Degrève († 10/03/2010)

Lid van Samana en gewezen lid Marialegioen.

Geboren te Mopertingen op 29 juni 1921 en aldaar thuis,
zachtjes ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie,
op 13 november 2022 gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal doorgaan in de Sint-Catharinakerk te Mopertingen
op zaterdag 19 november 2022 om 11.00 uur, gevolgd door
de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in voornoemde
kerk vanaf 10.15 uur.

Gebedswake in de kerk, vrijdag 18 november 2022 om 19.00 uur.

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

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Ludo en Mia (†) Coenen - Degrève en Carina Conings
 Frederic en Else Janssens - Coenen
  Charlotte
  Victor
 Cathelijne en Sophie Coenen - Aerts
  Lous

Miel en Marie-Jeanne Degrève - Martens
 Lennert en Elisabeth Puissant - Degrève
  Louis
  Joséphine
 Frederic en Katrijn Poesen - Degrève
  Emile
  Henri
 Jo en Johanna Lambrechts - Degrève

Jos en Renilde Degrève - Nijssen
 Martijn en Eline Degrève - Abbruscato
 Laura Degrève
 Mirte Degrève

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:
de families Vrancken - Meyers en Degrève - Guisson.

Een warm woord van dank aan:
haar trouwe vriendin Madeleine Hermans
haar nachtoppas Alice Weekers
haar huisartsen Dokter Dils en Dokter Mennes
het hele team van thuisverpleging Angela Bogers
het hele team van Familiehulp.

Rouwbeklag: Uitvaartcentrum Merken
                        T.a.v. Familie Degrève - Vrancken Lène
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Ik zie je in de sterren,
ik hoor je in de wind.

Al ben je niet meer hier
er is een plekje in mijn hart
waar ik jou voor altijd vind.


