
Marie Josée Germeys
�� februari ����  -  �� mei ����

Liefste mama, liefste mémé,

Bedankt voor al die mooie momenten

die je ons bezorgd hebt.

We konden steeds op je rekenen.

Je gedachten waren steeds bij ons.

Je hebt ons ongelooflijk verwend.

Jouw liefde en aandacht voor iedereen,

je bezorgdheid en vriendschap,

je sterke levenswil en kracht

heb je in ons hart achtergelaten.

Wij hielden allemaal zoveel

van jou.

 016 - 60 15 06   condoleren: www.pues.be



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 al�jd koesteren.
We hielden zo veel van jou, mochten we nog iets tegen jou 

kunnen zeggen, zou het zeker «dank je» zijn.

MEVROUW

Marie Josée Germeys

weduwe van Andre Wiggeleer

geboren in Steenokkerzeel op 25 februari 1944
 en overleden in het UZ Je�e op 19 mei 2022.

De plech�ge uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, 
zal plaatshebben in de kerk van Sint-Rumoldus, 

Fuérisonplaats in Steenokkerzeel 
op zaterdag 28 mei 2022 om 10 uur.

Nadien volgt de crema�e in het crematorium in Zemst. 
De bijze�ng van de urne in het columbarium op de 

begraafplaats van Steenokkerzeel zal plaatvinden om 15 uur.

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

U kan Marie Josée een laatste groet brengen in het 
funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle) 

op woensdag 25 mei 2022 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Carine en Jean Wiggeleer - Van Dijck haar kinderen

Jennifer en Kristof Sanfrinnon - Vranckx haar kleinkinderen

Je�e   haar hondje

… Albert en … Marcella Germeys - Van den Daele
Arle�e en François Germeys - Voets
Danny en … Patricia Germeys - Delei 
… François en … Madeleine Kestens - Wiggeleer
… Jean en … Helene Wiggeleer - Lambrechts. 
  haar broers, zus, schoonbroers en schoonzussen, 
   hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Germeys, Van de Venne, Wiggeleer 
en Deschuyteneer.


