
We wilden je nog zoveel zeggen en hebben nog zoveel vragen.
Je hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen we nooit vergeten.

We zullen onze mooie herinneringen voor altijd koesteren.
We hielden zo veel van jou, mochten we nog iets tegen jou 

kunnen zeggen, zou het zeker “dank je” zijn.

MEVROUW

Georgette CÉLÉRIER

weduwe van Hector ROMAIN

geboren te Korbeek-Lo op 23 september 1928 en overleden te Leuven in het UZ Sint-Pieter
op 2 december 2016, gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de 
St.-Franciscusparochiekerk te Heverlee op donderdag 8 december 2016 om 10 uur.

Nadien volgt de begrafenis in de familiegrafkelder te Korbeek-Lo.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf  9.40 uur.

U kan Georgette een laatste groet brengen in het funerarium Pues Geldenaaksebaan 344 
te Heverlee op woensdag  7 december 2016 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Harry en Mieke ROMAIN - PLESTERS
Frans en Hermine BAAN - ROMAIN
John en Monique ROMAIN - VLASSELAER
Hans en An ROMAIN - DEBOES haar kinderen

Geert ROMAIN
Koen en Anja ROMAIN - MALLANTS, Kayman, Cobe en Cato
Dennis en Katja BAAN - SWINNEN, Aemelia, Eleonore en Vincent
Claudia BAAN en Patrick VAN DER BORGHT, Ronan
Jan ROMAIN en Carolina FARINA en Mario
Piet en Nanuska ROMAIN - MOONEN, Emma en Maite
Geoffrey ROMAIN
Wesley ROMAIN haar klein- en achterkleinkinderen

Mariette VANDEUREN - ? Jean CÉLÉRIER, kinderen en kleinkinderen
Martine CÉLÉRIER - ? Romain DECERF, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar zus, schoonzus, neven en nichten

De families CÉLÉRIER, ROMAIN, PUTTEMANS en  CRABBÉ.

Met dank aan het personeel van de eenheid Oncologie van het UZ Gasthuisberg en 
het team van de afdeling palliatieve zorgen van het UZ Sint-Pieter voor de liefdevolle zorgen.
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