
Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid 
te nemen van Liliane tijdens de uitvaartplechtigheid in het 
Uitvaartcentrum Dirk Broes, Kapelstraat 59 te Duffel op 
zaterdag 11 februari 2023 om 16 uur. 

Samenkomst in de aula.

De bijzetting van de asurne in het urnenveld zal 
plaatsvinden op de begraafplaats te Duffel (Merodestraat) 
op maandag 13 februari 2023 om 14 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Dirk 
Broes, Kapelstraat 59 te Duffel na telefonische afspraak 
op 015 - 32 23 00 tot en met donderdag 9 februari 2023.

Bloemen noch kransen.

De familie dankt dokter Van de Plas, de dokters 
van huisartsenpraktijk Het Veld en het personeel van

 het AZ Sint-Maarten te Mechelen voor hun goede zorgen.

Rouwadres:      Familie Liliane Goeyvaerts
          p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes

Bruul 10, 2570 Duffel
Tel. 015 - 32 23 00

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be         
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Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het met veel geduld gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden, 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Liliane Goeyvaerts

echtgenote van Herman Van Hoof

geboren te Duffel op 5 september 1953 en
 van ons heengegaan in het AZ Sint-Maarten

te Mechelen op 5 februari 2023.

Dit melden u:

Herman Van Hoof
haar echtgenoot

Geert en Linsay Smets - Van Hoof
Kobe & Lara

haar kinderen en kleinkinderen

Haar schoonzussen.

Haar neven en nichten.

Haar tantes en nonkels.

De families Goeyvaerts, Van Hoof, 
           De Maeyer en Borremans.
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