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Zwijgzaam.. Stil en zonder vragen wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht.

Zo ben je langzaam moegestreden uit ons midden weggegleden
en na een dappere maar ongelijke strijd uit je lijden nu bevrijd.

Omringd door liefde en zorg van ons allen, is van ons heengegaan, 
in de geborgenheid van zijn gezin, mijn dierbare echtgenoot, 

mijn lieve papa, mijn opa en onze pépé....

Albert Vanherle
echtgenoot van 

Godelieve Wijnants

Geboren te Munsterbilzen op 22 september 1939 en in 
familiekring overleden te Wellen op 9 maart 2021, 

gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Hij was:
 echtgenoot van 
  Godelieve Wijnants

 papa van
  Sabina Vanherle

 opa van
  Amber Pannemans en vriend Laurens

 Pépé van 
  Andy Michalski
  Kenny Michalski
  Catja Michalski en vriend Michael

Delen in hun verlies:
 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
 neven en nichten.

 De families Vanherle - Sourbron en Wijnants - Gijbels.

 Zijn trouwe vrienden viervoeters Lavina, Max en Viana
 en zijn hobby: de cattery.  

Met dank aan huisdokter Peter Verduyn, palliatievezorg Sarah, 
Cindy en Christophe, thuisverpleging van’t Wit-Gele Kruis.

In deze bijzondere coronatijden nemen wij afscheid van Albert: 
echtgenoot, papa, opa en pépé in beperkte kring in de parochiekerk 

van Sint-Jan de Doper te Wellen op zaterdag 13 maart 2021 om 10.30 
uur, gevolgd door de crematie waarna zijn urne een warme plaats 

krijgt thuis te midden van zijn huisgenoten. Gebedswake op vrijdag 12 
maart om 19 uur in voornoemde kerk. Wilt u een van beide plechtighe-

den bijwonen gelieve contact op te nemen met de familie via 
0494 15 83 45  van Godelieve om een plaats te reserveren

Mogelijkheid tot een laatste groet iedere dag van 14 tot 19 uur  
in het funerarium Vendrickx, Bloemenstraat 50 te Wellen.

Er is geen publieke begroeting. U kan steeds uw medeleven betuigen 
door schriftelijk te condoleren via het hieronder vermelde rouwadres:

Overbroekstraat 28, 3830 Wellen of online via www.vendrickx.be


