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Dit melden u
 

 Josee Verhoeven 
  Sven en Feija B Vandeneynde - Van den Brakel
   Morgan
  Andrew Schmidt
 Marcel en Marie-Jeanne Verhoeven - Tutelaars
 † Verhoeven Sabine
 Ludo en Godelieve Verbeek - Verhoeven
  † Ben Verbeek
  Joris Verbeek en Ilenia B
  Bart Verbeek en Sanne
 

haar kinderen en kleinkinderen

Delen in dit verdriet: haar zussen, broers, schoonzussen,  
 schoonbroers, neven en nichten.

De families VANHERK, VERHOEVEN, DANIELS
 en VANDORMAEL.

Met dank aan allen die Fien liefdevol verzorgd,
verpleegd en bezocht hebben.
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Door de nu geldende maatregelen nemen wij in 
besloten kring afscheid van Fien. Haar urne zal 
worden bijgezet in het graf bij pa op de begraafplaats 
van Achel-dorp.

Als u de familie een warm hart wil toedragen, dan kan 
u een kaart sturen met uw persoonlijke herinnering 
aan Fien of online condoleren.

Schriftelijk rouwadres: Familie Verhoeven - Vanherk
 p.a. Achelpoort 6,
 3930 Hamont-Achel

 www.begrafenissencreemers.be
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Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde
ben je moedig en dapper van ons heengegaan.

Wij nemen afscheid van

mevrouw

Josephina Vanherk
Fien
echtgenote van wijlen de heer

Jan Verhoeven (†2010)

Zij werd geboren te Neerpelt op 
8 augustus 1929 en is, zachtjes van ons 
heengegaan in het Noorderhart 
Mariaziekenhuis te Pelt op 20 januari 2021.

Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde
ben je moedig en dapper van ons heengegaan.

Wij nemen afscheid van

mevrouw

Josephina Vanherk
Fien
echtgenote van wijlen de heer

Jan Verhoeven (†2010)

Zij werd geboren te Neerpelt op 
8 augustus 1929 en is, zachtjes van ons 
heengegaan in het Noorderhart 
Mariaziekenhuis te Pelt op 20 januari 2021.


