
Dit melden u:

Marcel Vinck
haar echtgenoot

Tim en Claudia Vinck - Lima Feio    
haar kinderen

Igor Vinck
haar kleinzoon

Haar broer, zussen, schoonzussen en schoonbroers.

Haar neven en nichten.

De families Claes, Vinck, Mampaey en Bouwens.

Rouwadres: Familie Judith Claes
p.a. Uitvaartverzorging Bob Timmermans
Mechelsesteenweg 78,  2550 Kontich
Tel. 03 - 45 737 37 

Digitaal condoleren:  www.bobtimmermans.be
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Omringd door onze liefdevolle zorgen

 is zacht in de vrede van de Heer ontslapen.

Judith Claes
echtgenote van Marcel Vinck

geboren te Boom op 20 november 1941 als dochter van (†) Louis Claes en (†) Elza Mampaey
 en overleden in het GZA Sint-Augustinus te Wilrijk op 9 februari 2023, 

gesterkt door het heilig sacrament van de zieken.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf  11.10 uur.

De urne zal nadien thuis een speciaal plekje krijgen, thuis in haar vertrouwde omgeving.

Bloemen noch kransen.

Wij nodigen u uit, om samen met ons, afscheid te nemen van Judith tijdens de uitvaartplechtigheid in 
de kerk van Sint-Martinus, Gemeenteplein te Kontich op vrijdag 17 februari 2023 om 11.30 uur.
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Herinner mij
maar niet in sombere dagen
herinner mij in stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon.
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