Ik heb een vrouw gekend
O, wat was zij sterk
Al jd was zij bezig
Al jd aan het werk
Ze was al een hele poos alleen
Maar ze e kranig door
En wat er ook gebeurde
Haar familie ging voor
Ik heb een vrouw gekend
Die vol vuur en liefde zat
En ondanks al haar zorgen
Haar mensen nooit vergat
Haar familie was haar leven
En al stond zij dan alleen
Of was het soms heel moeilijk
Zij sloeg er zich doorheen
Ik heb een vrouw gekend
Die klaar stond voor een ander
Die ook zo dikwijls zei:
Wees goed toch voor elkander
Van haar kleinkinderen
Genoot zij met volle teugen
Haar liefde en zorgzaamheid
Zal ons al jd blijven heugen
Ik heb een vrouw gekend
Die ik nooit meer zal vergeten
Hoe dat dan toch wel kan?
't Was moeder, moet je weten

In liefde losgelaten,
in Licht ontvangen.
MEVROUW

Monique Sterckx
weduwe van André Meuleman
geboren in Luik op 2 februari 1928
en overleden in Herent
in woonzorgcentrum Betlehem op 8 januari 2021.

We hadden graag samen met jullie afscheid genomen
maar gezien de huidige omstandigheden
nemen wij nu afscheid in in eme kring.
Later volgt een plech gheid
waartoe wij u zullen uitnodigen

Een laatste groet aan Monique kan gebracht worden
na telefonische afspraak op het nummer 016 60 15 06
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent
tot woensdag 13 januari 2021 - 18 uur.

Dit melden u:
Irene Meuleman
Nicolas Vanderhulst
Léopold en Anna Meuleman - Van Dyck
William en Sarah Meuleman - Casey
Ma hias Meuleman
Rik en Ilse Meuleman - Vanegroo
Jeroen Meuleman en Enya Marivoet
haar kinderen en kleinkinderen
Annie Sterckx
Henri (†) en Lea Sterckx - Mosselmans en familie
Gaby Sterckx (†) en familie
Delen mee in het verdriet:
haar schoonbroers en schoonzussen
haar neven en nichten
de families Sterckx, Meuleman en Humblet

Met dank aan het personeel van afdeling H4 van
woonzorgcentrum Betlehem en
allen die haar met de beste zorgen hebben omringd.
Rouwadres:
Begrafenissen Pues, t.a.v. Monique Sterckx
Eikestraat 2, 3020 Herent
Begr. PUES

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

