Liefste Moemoe
Ik heb je gevangen in mijn hart
met gouden slot
voor altijd een herinnering
die gaat nooit kapot.
Ik ga je missen.
			

je suske Mirte ♥
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Wij nemen afscheid van

Jeanne Renders
weduwe van

Marcel Augustijnen
Lid van OKRA en Samana

Geboren te Koningshooikt op 30 september 1935 en
zachtjes van ons heengegaan in het woonzorgcentrum
Sint-Augustinus te Berlaar op 2 augustus 2022.
De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, heeft plaats op zaterdag 6 augustus 2022
om 11.30 uur in de aula van de begraafplaats
Hemelshoek, (zijstraat Smidstraat) te Berlaar.
Samenkomst in aula vanaf 11.15 uur.
De bijzetting van de asurne heeft aansluitend plaats
in het columbarium op de begraafplaats Hemelshoek.

Er is gelegenheid Jeanne te groeten in het funerarium
Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier op donderdag
4 augustus 2022 van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Lieve Moemoe,
We hebben zoveel mooie
herinneringen samen,
die wij voor altijd zullen koesteren.
Met jou was het altijd feest,
véél kleur en blingbling
maakte jou zo speciaal.
Jouw lichaam was op,
dus wij laten je nu gaan.
Je zit voor altijd in ons hart.
Slaap zacht moemoe
Freddy & Anita
Kathleen en Bennie ♥

Moeder van
Freddy en Anita Augustijnen - Deliën
Moemoe van
Bennie en Kathleen Daniëls - Augustijnen
Mirte Daniëls
Delen mee in het verdriet, haar broer, zussen
schoonbroer, schoonzus, neven, nichten
de families Renders en Augustijnen.
Met dank aan dr. Troch, het personeel van de dienst
oncologie van het H.-Hartziekehuis te Lier, alsook het
personeel van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus
en Serviceflats Stijnenhof te Berlaar voor de goede zorgen.

Rouwadres:
Familie Jeanne Renders
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Dorpsstraat 24, 2500 Lier
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