Lieve mama en oma
Wet gaan we je missen!
Veel te snel, onverwacht,
machteloos en zo oneerlijk.
Veel woorden hebben we niet meer,
maar weet dat we je altijd
graag zien en lief hebben gehad.
Je zal gemist worden met je onverwachte
bezoekjes, telefoons en je helpende handen
Je stond steeds klaar voor ons,
maar ook voor anderen.
Je handen hebben hard gewerkt voor je
kinderen, kleinkinderen en al wie je liefhad.
Nooit was er iets te veel.
De kleinkinderen waren je alles,
daar stond je dag en nacht voor klaar.
We gaan je missen.
Geniet maar met onze papa hierboven met een
pintje en ne campari Orange.
Je hebt hem lang moeten missen.
We love you to the moon and back.
		

- Rudy & Muriel - Karine -

Wij nemen afscheid van

Christiane Van den Bergh

Mama van

weduwe van

Rudy en Muriel Meeus - Vercammen
Karine Meeus

August Meeus

Oma van

Geboren te Vremde op 19 augustus 1944 en zachtjes
van ons heengegaan in het Imeldaziekenhuis
te Bonheiden op 29 oktober 2021.

Yuna Meeus
Eliese Ceulemans en Jonas De Keyser
Emilie Ceulemans
Céleste Ceulemans

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd heeft plaats op zaterdag 6 november 2021
om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L.-Vrouw
Onbevlekt, Mechelsesteenweg te Lier.

Delen mee in het verdriet: haar broer, zussen,
schoonbroer, schoonzussen, neven, nichten,
de families Van den Bergh en Meeus.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.
De begraving heeft aansluitend plaats in het
familiegraf op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.
U kan Christiane een laatste groet brengen in het
funerarium Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier op
vrijdag 5 november 2021 van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Omaatje
Je hebt voor altijd een plekje in ons hart.
Mooie herinneringen blijven over.
Zoals jij er voor ons altijd bent geweest
als top-oma, willen wij later ook oma worden.

- Yuna - Eliese - Emilie - Céleste -

Met dank aan haar huisarts dr. Morcel en het
personeel van het Imeldaziekenhuis te Bonheiden
voor de liefdevolle en warme zorgen.
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