Groot is de leegte en het verdriet,
mooi zijn de herinneringen die je achterliet.

Dit melden u:
Benny Van den Vonder 		

Patricia Daelemans

Christophe en Katarina De Backere - Tapio
Edith en Helene
Sam en Kim Van Dessel - De Backere
Leon en Marie			
haar kinderen
				
en kleinkinderen

echtgenote van

Benny Van den Vonder
Lid van KWB Berlaar-Heikant
Lid van Femma
Werkneemster BNP Paribas Fortis

Willy † en Greta † Daelemans - Van den bergh
André † en Juliette Van den Vonder - Doms
			
haar ouders en schoonouders

Geboren te Wilrijk op 27 november 1964 en thuis te
Berlaar-Heikant zachtjes ingeslapen in het bijzijn van
haar echtgenoot en kinderen op 27 oktober 2021.

Patrick en Nancy Daelemans - Keustermans
kinderen
Willy en Greta Van Dijck - Van den Vonder
kinderen en kleinkinderen
			
haar broer, schoonzussen
			
schoonbroer, neven en nichten

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd heeft plaats op zaterdag 6 november 2021
om 10.30 uur in aula Chrysant, Crematorium
Antwerpen, Jules Moretuslei 2, Wilrijk.
Via deze link https://pontes-wilrijk.livestream.fdesigner.eu/
login/PADA1964 kan u de afscheidsplechtigheid live volgen.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.
De begraving van de asurne heeft aansluitend
plaats op de begraafplaats ‘Hemelshoek’
(zijstraat Smidstraat) te Berlaar.
U kan Patricia een laatste groet brengen in het funerarium
‘Bosmans’, Kesselsesteenweg 87 te Lier op dinsdag
en woensdag van 19.00 uur tot 21.00 uur.

haar echtgenoot

Kelly, Shana, Tessa Van den Vonder, partners en kinderen

Niets
in het leven
kan ons voorbereiden
op het verlies van iemand
waar we van houden
- helemaal niets ..

Delen mee in het verdriet: de families Daelemans,
Van den Vonder, Van den bergh en Doms.
Met dank aan de huisartsenpraktijk Dokter & Co, het
personeel van het medisch oncologisch dagziekenhuis
te Lier, het palliatief netwerk van Mechelen alsook een
speciale dank aan dr. Troch voor de goede zorgen.
Rouwadres: Leemputten 16, 2590 Berlaar-Heikant
Uitvaartzorg Bosmans - Dorpsstraat 24 , 2590 Berlaar | 03 480 02 47 | www.funerarium-bosmans.be

Ze mocht gaan.
Het is goed.
Ze mag rusten.
Maar voor ons een gemis
nu alles stil geworden is.

