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Afscheid nemen 
is het moeilijkste in het leven.

                        Je leert het eigenlijk nooit. 

Georgette Hayen
echtgenote van wijlen 

Guy Smolders

Lid van KWB Wellen.
Gewezen lid van het Zangkoor.

Geboren te Alken op 18 april 1944 en thuis in
 familiekring overleden te Wellen op 4 maart 2021.

Dit melden u:

Bart Smolders,
 Chris, 
Geert Smolders en Josette Elessen,
 Jana en Dieuwke,                          haar kinderen en kleinkinderen; 
Gustaaf † en Finneke † Hayen - Cuppens,                                           haar ouders;
Emiel † en Nathalie † Smolders - Robben,                              haar schoonouders;

Theo en Monique Hayen - Berx en familie,
Georges en Lissy Hayen - Nicolai en familie,
Jozef, Magda † Marckelbach - Hayen en familie,
Robert en Emilienne Knapen - Hayen en familie,
Willy en Marina Hayen - Feytons en familie,
Eddy en Ria Pauwen - Hayen en familie,

Maurice † Smolders,
Jos en Gilberte Smolders - Bielen en familie,
Leon en Maria Vandebosch - Smolders en familie,
E.H. Basiel † Smolders,
Tony †, Denise Smolders - Heeren en familie,
Valère † en Irma † Put - Smolders en familie,
 haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families Hayen, Smolders, Cuppens  en Robben.

Met dank aan haar huisartsen Kathleen Swerts en Peter Verduyn,
                    thuisverpleegsters Christa  en Christel,
                    team van Familiehulp,
                    kinesist Philip Jans. 

In deze bijzondere coronatijden nemen wij afscheid van Georgette, mama, 
moeke in intieme familiekring, de uitvaartplechtigheid kan door 

iedereen live op internet gevolgd worden op woensdag 10 maart 2021 
vanaf 10.30 uur op  https://player.vimeo.com/video/519688227 

gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Wellen.

Mogelijkheid tot een persoonlijke groet iedere dag van 14 tot 19 uur. U kan 
steeds uw medeleven betuigen door schriftelijk te condoleren via het hieron-
der vermelde rouwadres of online via www.vendrickx.be waar u ook de link 

voor de uitvaart kunt aanklikken op het condoleergedeelte.

Rouwbeklag: Familie Smolders, p.a. Bloemenstraat 50, 3830 Wellen.


