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Dankbaar voor al het goede, en voor alle liefde en warmte die 
ze gegeven heeft, melden wij het heengaan van

mevrouw 

Christiane Debontridder
weduwe van Jean Tobbackx

Lid van verschillende verenigingen

Ze werd geboren te Korbeek-Dijle op 16 september 1934 en is 
godvruchtig overleden te Leuven in het H.Hartziekenhuis 

op 30 januari 2018, gesterkt door het ziekensacrament.

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u beleefd uitnodigen, 
zal plaats hebben in de Sint-Bartolomeuskerk te Korbeek-Dijle 

op zaterdag 3 februari 2018, om 10.00 u. gevolgd door de begrafenis 
op het gemeentekerkhof.

Begroeting en rouwbeklag in de kerk vanaf 9.30 u. 

U kan Christiane nog een laatste groet brengen in het funerarium Bellefroid, 
Dorpstraat 535 te Leefdaal op vrijdag 2 februari van 19.30 u. tot 20.00 u. 

In voornoemde kerk, herdenkingsviering vanwege de parochie
op zondag 18 februari 2018 om 10 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Jan en (†) Kristien Tobbackx –Hendrickx, - Kristine De Lauw
 Jeroen       
 Bram en Jozefien Tobbackx – Theys   
  Juul 
 Zeno
 (†) Sidje
 Remco 
 
Nico en Goele Tobbackx – Peeters
 Roselien
 Martijn
 Hannah

Hans en Gudy Tobbackx – Mombaerts
 Joeri en Lissa
 Yentl en Lore
 Elina en Ward
           haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Jules (†) en Paula (†) Mommaerts  - De Bontridder, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Louis (†) en Lucienne De Bontridder – Mommaerts, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Jules (†) en Josephine De Bontridder – Decoster, 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Gaston (†) en Margriet Mommaerts – De Bontridder, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Cyriel en Lea Letellier – De Bontridder, 
 kinderen en kleinkinderen
Ghislain en Lisette Tobbackx – Willems, 
 kinderen en kleinkinderen
Jules en Rosa Tobbackx – Van De Sande, 
 kinderen en kleinkinderen
        
         haar zussen, broers,  schoonzussen, schoonbroers,
                   neven en nichten

De families De Bontridder, Tobbackx, Van Geel en De Keyser.

Rouwadres : Nijvelsebaan 209, 3060 Korbeek-Dijle

             
Uitvaartverzorging Bellefroid, 02/688 44 94
condoleren: www.begrafenissenbellefroid.be


