
Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt

Je ogen hebben ons tot op het laatst gezocht
Je wilde zo graag bij ons blijven

En je vocht zo lang je kon

Heden werd tot de Heer geroepen

MEVROUW

Marie Elodie STRIJMEERSCH
weduwe van de heer Albert Basiel LEUS

Lid van de plaatselijke Bond der Gepensioneerden OKRA, KVLV en Ziekenzorg

geboren te Orsay (Fr.) op 5 februari 1918 en in alle rust overleden te Bertem 
in het WZC St.-Bernardus op 30 januari 2016, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de 
Sint-Bartholomeusparochiekerk te Korbeek-Dijle op vrijdag 5 februari 2016 om 10.30 uur, 

gevolgd door de plaatsing in de familiekelder op de begraafplaats te Korbeek-Dijle in intieme kring.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf  10.10 uur.

Een eucharistieviering ter nagedachtenis van de overledene zal opgedragen worden op 
zondag 21 februari 2016 om 10 uur in voornoemde kerk en op vrijdag 18 maart 2016 om 10.30 uur 

in woonzorgcentrum St.-Bernardus te Bertem.

U kan Marie een laatste groet brengen in het funerarium Pues, 
Geldenaaksebaan 344 te Heverlee op donderdag van 19.30 tot 20 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Gilbert (?) en Agnes MEURRENS - LEUS, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Daniël en Odette LEUS - PEETERS, kinderen en kleinkinderen

Jean en Agnes LEUS - GRAUWELS, kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, kleinkinderen, achter- en achterachterkleinkinderen

haar neven en nichten

De families STRIJMEERSCH, LEUS, VAN DE WIELE en VAN DEN HAUWE.

Met oprechte dank aan haar huisartsen dr. Corty en dr. Vrijmoed, 
het personeel van de afdeling Geriatrie van het Heilg Hartziekenhuis te Leuven, 
in het bijzonder dr. Nelde, het personeel van het WZC St.-Bernardus, afdeling De Eyckenmolen, 
het Wit-Gele Kruis, bejaardenhulp Diane, buurvrouw Sabine en medebewoonsters Julia, Josée en Ingrid 
voor hun vriendschap en vele bezoekjes.
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