
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

Denise Vermeir
weduwe van Louis Wauters

Lid van OKRA

geboren te Buggenhout op 2 juni 1934 en godvruchtig overleden te Mechelen 
in het woonzorgcentrum Hof van Egmont op 27 november 2015, gesterkt door het ziekensacrament.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u beleefd uitnodigen, zal plaatshebben in de 
Sint-Jan-Berchmanparochiekerk te Mechelen op zaterdag 5 december 2015 om 10 uur.

Nadien volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Mechelen.

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

U kan Denise een laatste groet brengen in het stedelijk mortuarium,
Ziekenbeemdenstraat 4 te Mechelen op woensdag 2 december 2015 van 17.30 tot 18.30 uur. 

Dit melden u:

Dirk en Gerda Wauters - Verschooten
Kevin en Jessica Verbeeck - Ortiz Lara

Emile
Leslie Verbeeck en Anke Boumans

Birgitte Wauters en Alain Depelseneer
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Frans en ? Maria De Hauwere - Vermeir
? Frans en ? Irène Biesemans - Vermeir
? Désiré en ? Elvire Van Den Broeck - Vermeir
? Leon en Lea Vermeir - Van Den Broeck

? Désiré en ? Sophie Wauters - Van Hoef
? Celestin en ? Suzanne Wauters - Simon
Désiré en Mariette Verheyden - Triest
Gaston en Lydia Verheyden - Stroobant
Laurent en José Claes - Perdon

en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen
haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vermeir, Wauters, Daelemans en Verheyden

Met dank aan huisdokter Annemie De Smet
en het personeel van het woonzorgcentrum Hof van Egmont.

Begr. PUES      015 - 41 04 09    condoleren: www.pues.be


	Pagina 1

