Afscheid nemen
Afscheid nemen
is met dankbare handen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
weemoedig meedragen
melden
u met diepe droefheid: Dit melden u met diepe droefheid:
al wat waard is omDit
niet
te vergeten.
al wat waard is om niet te vergeten.
Mevrouw

Mevrouw
Jozef en Emmy Bellekens - De Ron
Jozef en Emmy Bellekens - De Ron

Elisa Klopfenstein
Elisa Klopfenstein

haar kinderen,

haar kinderen,

Anthony en Christel Bellekens - Verbeeck
Anthony en Christel Bellekens - Verbeeck
haar kleinkinderen,

haar kleinkinderen,

gewezen
Antoine
De Ron
gewezen echtgenote van Antoine (†)
De Ronechtgenote van
Willy
(†) en(†)Chris
Kocken - EvrardWilly (†) en Chris Kocken - Evrard
weduwe van Dokter Philippekinderen,
Toussaintkleinkinderen
weduwe van Dokter Philippe Toussaint
kinderen, kleinkinderen
Kunstenares
Ridder in de Kroonorde

Kunstenares
Ridder in de Mathilde
Kroonorde
Kerremans

haar tante,

haar tante,

haar vriendin,

haar vriendin,

Mathilde Kerremans

Walter en Frieda Dockx - Zwinger Walter en Frieda Dockx - Zwinger
haar vrienden.
haar vrienden.
Zij werd
geboren
te Mechelen op 12 september 1921
Zij werd geboren te Mechelen op 12
september
1921
en is
ingeslapen in het WZC De Lisdodde
en is zachtjes ingeslapen in het WZC
Dezachtjes
Lisdodde
De families
Kocken, Pollaerts, Verreydt, Denekens.
De families
Denekens.
te Mechelen op maandag
2 aprilKocken,
2018. Pollaerts, Verreydt,
te Mechelen op maandag 2 april 2018.

De uitvaartplechtigheid met de asurne
De uitvaartplechtigheid met de asurne
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben
zal plaatshebben op dinsdag 10 april
2018 om 10u op dinsdag 10 april 2018 om 10u
in de aula van de stedelijke begraafplaats,
in de aula van de stedelijke begraafplaats,
Ziekebeemdenstraat 4, Mechelen, Ziekebeemdenstraat 4, Mechelen,
dankaan
aan haar arts Dr. Liekens, alsook aan
dank aan haar arts Dr. Liekens,Met
alsook
gevolgd door deMet
asuitstrooiing.
gevolgd door de asuitstrooiing.
het verzorgend en verplegend personeel
het verzorgend en verplegend personeel
van WZC De Lisdodde, afdeling Merel.
van WZC De Lisdodde, afdeling Merel.
En aan ergo, kinetherapeuten en de
Enanimatrices.
aan ergo, kinetherapeuten en de animatrices.

Correspondentieadres:

Perdieus uitvaarten
Correspondentieadres:
tav. familie Klopfenstein
Kerkhoflei 81, 2800 Mechelen

Perdieus uitvaarten
tav. familie Klopfenstein
Kerkhoflei 81, 2800 Mechelen

Condoleren:

www.perdieus-uitvaarten.be
Condoleren:

www.perdieus-uitvaarten.be

