
Herinner je niet mijn droeve dagen,
Maar wel mijn leven in de zon, 

Hoe het was toen ik alles nog kon.
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Tant Liske

Geboren te Kortessem op 31 mei 1932 en na een mooi, eenvoudig
 en sterk leven, omringd door haar familie zacht ingeslapen

                                               in het Jessa ziekenhuis in Hasselt op 25 november 2020.

Liske leeft verder in de vele mooie herinneringen van haar zussen Fina, Maria en Paula, haar 
broer Leon, haar schoonzussen Hilda, Margriet en Maike, haar schoonbroer Maurits, haar 
neven, nichten en aanverwanten:

Tony † en Fina Vanheers - Timmermans, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Jos † en Hilda Timmermans - Gaens, kinderen en kleinkinderen,
Raymond † en Maria Knuts - Timmermans,  kinderen en kleinkinderen,
Leontine † en Maurits † Knuts - Timmermans, kinderen en kleinkinderen,
Kamiel † en Margriet Timmermans - Vanstreels en kinderen,
Leon en Maike Timmermans - Vanheusden, zoon en kleinkinderen,
Maurits en Paula Hermans - Timmermans, Kristof & Stijn en Leentje, dankbaar voor de kans om 
ook de laatste uren met Tant te hebben mogen doorbrengen.

De families Timmermans - Croes

Met dank aan het personeel van WZC Salvator, de spoedafdeling van het Jessa Ziekenhuis en 
iedereen die Liske liefdevol omringde, voor hun goede zorgen en hun steun.

Omwille van de huidige richtlijnen zal het afscheid in intieme familiekring plaatsvinden op 
dinsdag 1 december in de parochiekerk Sint-Niklaas te Wimmertingen, waarna wij haar zullen 

begeleiden naar haar laatste rustplaats bij haar vader en haar moeder, 
Henri en Rosalie Timmermans-Croes, op de begraafplaats van Wimmertingen.

Familie, vrienden en kennissen die geen overlijdensbericht ontvingen, gelieve dit als zodanig te 
beschouwen.

Er kan ook geen publieke begroeting plaatsvinden. U kan steeds uw medeleven betuigen door 
schriftelijk te condoleren via het rouwadres familie Elise Timmermans, 

Kraaieveldstraat 14, 3720 Kortessem. U kan ook online condoleren op www.vendrickx.be

Elise TIMMERMANS
Mevrouw


