
Leeft verder in de harten van:

Iris Clynhens
Katty Clynhens en Dennis Calluy

haar kinderen

Kamiel 
Janko

haar kleinzoon en dikke vriend
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p.a. Uitvaartverzorging Bob Timmermans
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Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be         
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Omdat het leven mooi was samen met jou,
wordt het leven moeilijk zonder jou.
Omdat je moedig en hoopvol was 

willen wij dat ook zijn. 

Magda Lenaerts
weduwe van François Clynhens

geboren te Vilvoorde op 20 april 1956
 en van ons heengegaan in het UZA 

te Edegem op 10 maart 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid 
te nemen van Magda tijdens de uitvaartplechtigheid in aula 
Aster van het crematorium Pontes, Jules Moretuslei 2 te 
Wilrijk op zaterdag 18 maart 2023 om 10.15 uur. 

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula.

Op een later tijdstip zal de bijzetting van de asurne in het 
urnenveld gebeuren in intieme kring op de begraafplaats 
te Diegem.
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