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Chris Vloeberghs
onvervangbaar siske, lieve engel van Jo Wellens

geboren te Leuven op 28 oktober 1942 
en er heel onverwacht overleden in het Heilig Hartziekenhuis 

op 25 oktober 2014, omringd door de warmte van haar gezin en geliefden.

Wij nodigen jullie uit voor de afscheidsviering in de abdijkerk Sint-Jan-Evangelist, 
Abdij van Park te Heverlee op vrijdag 31 oktober 2014 om 10 uur.

Nadien leggen we haar te rusten dichtbij haar familie op de Parkbegraafplaats te Heverlee.

Bijeenkomst in de kerk vanaf 9.40 uur.

Jullie kunnen Chris nog groeten in het funerarium Pues, 
Geldenaaksebaan 344 te Heverlee 
op donderdag van 19 tot 20 uur.

Zachtwarme, meelevende mama, oma en hartsvriendin van 

Lidia Wellens en Marc Stuyven

Lore, Eline en Hanna

Hilde Wellens en Patrick Desmet

Marie, Lien, Joren, Warre en Korneel

Marjan Wellens en Hans Buyle

Camille, Céleste, Achiel en Alice

Ook was zij er altijd voor

haar tweelingszus, zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, 

neven, nichten en haar vele vrienden.

Onze bijzondere appreciatie voor het team Palliatieve Zorg “De Brug”.

Rouwadres: Reeboklaan 10, 3001 Heverlee
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