Greet mijn Liefste,
Zonder jou was ik niet de man die ik nu ben,
Mijn dank voor de vele met liefde gevulde jaren, voor
het geduld dat je al jd ten toon spreidde en voor je
niet aﬂatende vergevingsgezindheid,
Je bent de beste moeder geweest die men zich kan
wensen, en de kleinkinderen waren jouw oogappels,
Voor mij blijf je steeds de prach gste vrouw ter wereld,
En ik ben er ﬁer op dat ik meer dan 43 jaren
de jouwe mocht zijn.

Liefste mama,
Je hebt zo vaak, zo lang en zo hard gevochten. Je sloeg
je overal doorheen. Je had al zoveel meegemaakt en
overwonnen dat ik er intussen van overtuigd was dat je
echt alles aankon. Het is goed nu. Je hebt zo hard je
best gedaan. Bekom nu maar van al dat vechten en
volhouden. Zet je maar in je stoel in het warme
zonnetje en geniet van je welverdiende rust. Nu is het
aan ons om sterk te zijn. Geen zorgen. Het lukt ons wel.
We hebben het zo van jou geleerd.

016 - 60 15 06 www.pues.be

Zij genoot geweldig van haar familie,
haar vrienden en het leven en had nog vele plannen,
maar het hee niet mogen zijn.
Vol ongeloof en in shock
melden wij u het vroeg jdige heengaan van

Greet Van Cuyck
echtgenote van Ronny Maes
trouw lid van de
Koninklijke Fanfare "Ste Pharaïldis" - Steenokkerzeel
geboren in Ukkel op 9 september 1956 en
overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg
op 23 februari 2021.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen,
maar gezien de huidige omstandigheden
zal het afscheid doorgaan in in eme kring
op dinsdag 2 maart 2021 om 14 uur.
U kan de plech gheid live volgen via www.pues.be.
U kan Greet een laatste groet brengen
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent
tot maandag 1 maart 2021 - 18 uur
na telefonische afspraak op 016 60 15 06.

Dit melden u:
Ronny Maes

haar echtgenoot

Hans Maes en Lies Vandevenne
Lana en Luka
haar kinderen en kleinkinderen
Marcel (†) en Simona Van Cuyck - Lauwers
haar ouders
Marcel en Monica Debuigne - Cosaert, Bernard Maes (†)
haar schoonouders
Victor (†) en Monique (†) Maquet - Van Cuyck
Jan en Bea Aertsens - Van Cuyck
Herman en Marina Van Cuyck - Tubeeckx
Paul en Marie-Anne Verhoeven - Van Cuyck
Guido en Nicky Van Cuyck - Vandaele
Jan en Anita Boonen - Van Cuyck
Bernard en Ann Maes - Vanstockstraeten
Tony en Hilde Maes - Robijns
Erwin en Sonja Le Bon - Maes
haar zussen, broers,
schoonzussen, schoonbroers
en hun kinderen en kleinkinderen

Met dank aan allen die Greet met
de beste zorgen hebben omringd.

