Houden van is laten gaan, hoe moeilijk het ook is.
Mevrouw

Conny Droogmans
echtgenote van de heer

Carlo Geurts

Geboren te Herk-de-Stad op 18 oktober 1968 en van
ons heengegaan in het bijzijn van haar familie te Hasselt
in het Jessa Ziekenhuis (campus Salvator) op 27 maart 2021.
Het liefst hadden we samen met jullie afscheid genomen,
maar omwille van de huidige maatregelen is dit spijtig genoeg niet mogelijk.
De afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden
op woensdag 31 maart 2021 om 14.00 uur,
gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne
in het urneveld op de begraafplaats te Kermt.
Men kan de dienst meevolgen via livestream
http://ervine.be/crematorium-hasselt-grote-aula-hasselt/
stream 1
wachtwoord : droogmans681
Wij zouden het fijn vinden als je om 14.00 uur een kaarsje zou branden.
Gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Donkers-Cuypers,
Lammerweg 5, 3511 Tuilt-Kuringen
op dinsdag 30 maart 2021 van 20.00 tot 21.00 uur
na telefonische afspraak 011/27 27 67.
Bewaar de mooie herinneringen aan Conny en denk
met een lach en veel liefde terug aan alle mooie momenten.

Conny is en blijft
Liefste echtgenote van
Carlo Geurts
Zorgzame mama en schoonmama van
Ben
Liesje en Kyrian
Fiere moeke petouke van
Mila
Lena
Dochter van
Willy en José Droogmans - Leen
Zus van
Eric
Schoondochter van
† René en Irmgard Geurts - Zupancic
Delen mee in dit verdriet:
haar schoonzus, schoonbroer, tante, nonkels, nichten en neven.
De families Droogmans - Geurts.
Met dank aan het team van Prof. Dr. Neven UZ Leuven, thuisverpleging Diane,
kinesist Mario, Dr. Strauven, Pallion en Palliatieve Hasselt, Tante Emma & Ann,
Anne-Marie en allen die Conny met veel liefde omringd hebben.
Rouwadres: Familie Droogmans Conny
p/a Lammerweg 5 - 3511 Tuilt-Kuringen
U kan online condoleren op www.donkers-uitvaartverzorging.be
Uitvaartverzorging Donkers-Cuypers, Kiewitstraat 120, 3500 Hasselt, Lammerweg 5, 3511 Tuilt-Kuringen. Tel 011 27 27 67

