
Maria Vanderspikken
° 12 januari 1921          † 20 maart 2018



Je wilde zo graag bij ons blijven en vocht zolang je kon.
 Maar deze strijd was niet te overwinnen 

grauwe wolken kwamen voor de zon.
Dit melden u:

Valère Motmans,
Eddy en Nadia Billen - Motmans,
 Davy Billen en Vanessa Baldewijns,
  Branco,
Marc en Annie Motmans - Govaerts,
Ludo en Marleen Motmans - Croes,
 Cedric Motmans en Femke Panis,
  Gilles,
    haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen ;

Remi † en Yvonne † Reenaers - Vanderspikken,
   kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
Sylvain † en Maria † Motmans - Wintmolders, 
   kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Adrien † en Maria † Motmans - Cox, 
   kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Clement † en Mathilde Motmans - Hermans,
   kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Arthur † en Lutgarde † Beerden - Motmans,
   kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Martin † en Victorina † Motmans - Beerden,
   kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
          Haar neven en nichten ;

De families VANDERSPIKKEN, MOTMANS, VANNITSEN en ADONS.

Met dank aan haar huisdokter Poelmans en verplegend personeel van 
Woon- en Zorgcentrum Salvator.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van 
Maria tijdens de plechtige uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting in de 
familiegrafkelder. Deze  zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Joris 
Alken (Sint-Jorisstraat) op zaterdag 24 maart 2018 om 10.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kapel van de parochiekerk vanaf 10 uur.

Gebedsviering: vrijdag 23 maart  om 19 uur in de voornoemde parochiekerk.
  
Begroeting: Uitvaartcentrum Vendrickx, Steenweg 165 te Alken, iedere dag 
van 14 tot 19 uur. Vrijdagavond na de gebedsviering in aanwezigheid van 
de familie.    

Schriftelijk rouwbeklag: fam. Vanderspikken Steenweg 165 - 3570 Alken.           
 Uitvaartcentrum Vendrickx bvba, Alken Tel. 011-59.70.91 www.vendrickx.be

Maria Vanderspikken
echtgenote van wijlen Jozef Motmans

Geboren te Alken op 12 januari 1921 en overleden in het
Woon-  en Zorgcentrum Salvator, te Hasselt op 20 maart 2018,

gesterkt door het Sacrament van de zieken.


