Zo zacht als het licht van een kaars ben je gestorven.
Aan het einde van je kracht,
zonder woorden, zonder klacht.

Na een gelovig leven in dienst van anderen,
vertrouwen wij toe aan Gods barmhartigheid

Mevrouw

Marie-José Tondeur
Weduwe van Felix Liekendael
Erevoorzitster ‘Licht en Liefde’
Lid van de bond van mindervaliden afdeling Sint-Genesius-Rode
Lid van de vriendenkring ‘GeBaK’ Lommel
Lid van de broederschap O.L.V. van Halle
Zij ontving het leven te Sint-Genesius-Rode op 21 augustus 1933
en is er godvruchtig overleden, omringd door allen die haar liefhebben,
in het RVT “De Groene Linde” op 29 augustus 2019,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Dit melden u met diepe droefheid:
Guy en Gisèle Tondeur – Jacquemijns,
haar neef en nicht,
Gerd en Vanessa Tondeur – Wouters,
Tahlia en Arne, Alicia, Senne,
Koen en Julie Tondeur – Weyts,
Noah,
haar achterneven en achternichten,
haar neven en nichten,
de families Tondeur, Liekendael en Matens.
Francis Beyens,
haar trouwe familievriend,
Al haar trouwe vriendinnen en vrienden.

Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit
tot gebed en deelname aan de verrijzenisliturgie,
die zal plaatshebben in de H. Genesiuskerk (Kerkstraat 1)
te Sint-Genesius-Rode op maandag 9 september 2019 om 10 uur.

Met een bijzondere dank aan de velen die haar op alle
mogelijke wijzen hebben gesteund.
Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van
het RVT “De Groene Linde” te Sint-Genesius-Rode.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.
Na de crematie volgt de bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats van Sint-Genesius-Rode in gesloten kring.
Wie Marie-José een laatste groet wil brengen, kan dit doen
in het funerarium Wim Vanderlinden, Dworpsestraat 106 te 1651 Lot,
op donderdag 5 september 2019 van 18 tot 18.30 uur.

Joséke, we zullen je missen.
Rouwadres:
Uitvaartzorg Wim Vanderlinden – T.a.v. Familie Tondeur
Dworpsestraat 106 – 1651 Lot – 02/331.01.82.
Condoleren kan ook via www.wimvanderlinden.be

