Dit melden u:

Wij nemen afscheid van

de heer

Jos Langmans
weduwnaar van mevrouw
Maria De Meyer

levenspartner van mevrouw
Anita Lambrechts

Geboren te Nijlen op 21 december 1935 en zachtjes
van ons heengegaan in het woonzorgcentrum
Sint-Jozef te Lier op 1 juli 2021.
Wegens de huidige maatregelen heeft de
afscheidsplechtigheid plaats in beperkte kring
op donderdag 8 juli 2021 om 10.30 uur.
De asverspreiding heeft aansluitend plaats op
de strooiweide van de begraafplaats te Kessel.
U kan Jos een laatste groet brengen in het funerarium
Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier op dinsdag
6 juli 2021 van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Langzaam vervaagden herinneringen
gleden gedachten weg
en nam je afscheid van ons.
Nu nemen we afscheid van jou.
Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nachten.
Hoe moeilijk is het te vechten
bij het ontbreken van kracht.
Zo ben je langzaam moe gestreden,
uit ons midden weggegleden.
En na een moeilijke strijd
uit je lijden nu bevrijd.
Dat we zouden verliezen
stond vast, niet wanneer.
Zij aan zij gevochten,
tot die laatste keer…

Anita Lambrechts			
zijn levenspartner
Luc en Ria Verreckt - Langmans
Steve en Carmen Verreckt - De Roover
Saar, Jens, Jana, Lander en Axel
Veerle † Verreckt
Davy en Lise Verreckt - Maes
Eddy Langmans
Patrick en Heidi Van doosselaere - Langmans
Doowan en Dorien Van doosselaere - Van Looy
Peter en Wendy Bernaerts - Langmans
Yannick en Alex Bernaerts - Magas
Ken Bernaerts
Brent Bernaerts		
zijn kinderen, klein- en
				
achterkleinkinderen
Patrick en Sonia Goossens - Vercammen
kinderen
Ronny en Monique Steemans - Vercammen
kinderen 		
de kinderen en kleinkinderen
					
van Anita
Delen mee in het verdriet:
zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
van de families Langmans, De Meyer en Lambrechts.
Met dank aan zijn huisarts dr. Neutjens en het
personeel van het woonzorgcentrum Sint-Jozef
afdeling ‘t Kapelwegeltje te Lier voor de liefdevolle
en warme zorgen.
Rouwadres:
Familie Jos Langmans
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Kesselsesteenweg 87 te Lier
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