
Albertina ‘Tinneke’ Geukens

echtgenote van Herman Sterckx 
 
 

geboren te Balen-Hulsen op 8 juni 1949 
en godvruchtig overleden te Bonheiden op 26 december 2022, 

begeleid door het gebed van de zieken. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen  
van de plechtige uitvaartliturgie in de parochiale kerk van het H. Hart te Deurne 

 op zaterdag 31 december 2022 om 11  uur. 

   Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, Schotensesteenweg 167, vanaf 10.30 uur.
 

Na de kerkelijke plechtigheid volgt de crematie in het crematorium Pontes te Wilrijk.

Wij brengen Tinneke op woensdag 4 januari 2023 om 14 uur naar haar laatste rustplaats 
 in het urnenveld van de begraafplaats te Ranst - Schawijkstraat. 

U kan Tinneke een laatste groet brengen in het bijzijn van haar familie in het voornoemd rouwcentrum Loots, 
op vrijdag 30 december 2022 van 18 uur tot 18:30 uur. 

Rouwadres: Familie Tinneke Geukens p/a Rouwcentrum Loots, Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne       www.begrafenissenloots.be

Dit melden in droefheid:

Herman Sterckx,
haar echtgenoot,

Vincent en Sabine Neefs - Sterckx, 
 Mélanie Neefs, 
 Ignace Neefs, 
Werner en Hilde Van der Linden - Sterckx, 
 Fleur Van der Linden, 
 Marthe Van der Linden, 
 haar kinderen en kleinkinderen,

Jos en Bet Geukens - Penne, 
 kinderen en kleinkinderen,
E.P. (†) Jos Sterckx, 
E.H.(†)  Benjamin Sterckx, 
Frans en Simonne (†) Sterckx - Van Rompaey, 
 kinderen en kleinkinderen, 
Fons (†) en Marieke (†) Sterckx - Van Rompaey, 
 kinderen en kleinkinderen,
E.P. (†) Juul Sterckx,
E.Z. (†) Maria Sterckx,
Urbain en Liza Reekmans - Sterckx, 
 kinderen en kleinkinderen, 
Karel (†) en Mia Sterckx - Diels, 
Hugo en Roza (†) Van Rompaey - Sterckx, 
 kinderen en kleinkinderen,

haar broer, schoonbroers en schoonzussen, 
haar neven en nichten,

haar nonkels en tantes, 
haar neven en nichten, 
 
de families Geukens, Sterckx, Dillen en Mertens. 
 

Bijzondere dank aan het medisch personeel van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden,  
in het bijzonder aan dr. Sofie Geukens voor haar toewijding en zorg.

Wij danken ook het personeel van het WZC St. Jozef in Wommelgem, 
vooral het personeel van de rode afdeling voor hun goede zorgen.

 

Dank je voor wat ik mocht ontvangen 
Dank je voor wat ik mocht geven 

Dank je voor dit mooie leven

- Tinneke -


