


Een leven lang heeft zij voor anderen gezorgd,
voor eeuwig zorgt nu de Heer voor haar.

Uitvaartcentrum Vendrickx bvba, Alken Tel. 011-59.70.91 www.vendrickx.be

Mevrouw

Madeleine Pannekoeke
echtgenote van wijlen de heer

Cyrille Vanderspikken

Geboren te Hasselt op 7 mei 1937 en er overleden in het Jessa Zieken-
huis, campus Salvator op 29 oktober 2017, gesterkt door het sacrament 

van de zieken.

Op zondag 26 november 2017 om 9 uur is er een eucharistieviering 
namens de parochiegemeenschap voor Madeleine in de parochiekerk 

van Terkoest-Alken.

Dit melden U diep bedroefd:

Eddy Vanderspikken,
 Cyrina Vanderspikken en Chris Greyn,
 Eva Vanderspikken,
Jean-Pierre en Anne Claes - Vanderspikken,        haar kinderen en kleinkinderen; 
Charlotte        ,       haar trouwe viervoeter ;
                                                                             
Victor † en Gertrude † Pannekoeke - Thijs en familie,
Jef en José Pannekoeke - Das en familie,
Louis en Mia Schuermans - Pannekoeke en familie,
Alfons † en Roza † Pannekoeke - Hensen en familie,
Marcel en Simone Kerkhofs - Pannekoeke en familie,
Pierre † en Irené Gijbels - Vanderspikken en familie,
Jozef en Simone † Martens - Vanderspikken,
                haar broer, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten ;
  

De families  PANNEKOEKE, VANDERSPIKKEN, REUMERS en TRIEKELS.

Met dank aan huisdokter Alberts, thuisverpleging van Wit-Gele Kruis, ver-
plegend personeel Van Salvator met speciale dank aan Jens voor de goede 
zorgen.
 
De uitvaartliturgie, gevolgd door de crematie, waartoe u vriendelijk wordt uitge-
nodigd zal plaats hebben in de parochiekerk van O.L.V.-Onbevlekt Ontvan-
gen te Terkoest-Alken (Parkstraat) op 

zaterdag 4 november 2017 om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.

Gebedswake in voornoemde kerk op vrijdag 3 november om 19 uur.

Begroeting: Uitvaartcentrum Vendrickx, Steenweg 165 te Alken, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 14 tot 19 uur. Vrijdag na de gebedsviering in aan-
wezigheid van de familie.    

Schriftelijk rouwbeklag:  Fam. Pannekoeke, p.a. Steenweg 165 - 3570 Alken.


