Liefste moeke, Peetje
Als woorden op geraken en we voelen
hoe mooi het is geweest ...
Als samenzijn ons meer deugd deed dan ooit tevoren ...
dan hoeven we je alleen nog maar te zeggen:
Dankjewel voor alles!
Je raad en steun
Samen lachen
Houden van
Samen zijn
Lieve God,
Dankjewel voor ons moeke
die zo liefdevol en zorgzaam was voor ons.

Wij nemen afscheid van

mevrouw

Gonda Winkelmans
weduwe van de heer
Maurice Van Woensel

Geboren te Berlaar-Heikant op 5 augustus 1933
en na een intense strijd zachtjes van ons heengegaan
in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 24 februari 2021,
voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken.
Lid van zangkoor Sint-Rumoldus
en Samana Berlaar-Heikant
De afscheidsplechtigheid van Gonda heeft plaats op
donderdag 4 maart 2021 om 10.00 uur, gezien de
huidige maatregelen zal het afscheid plaatsvinden
in beperkte kring.
De begraving van de asurne heeft aansluitend
plaats in het urnenveld op de begraafplaats
‘Hemelshoek’ te Berlaar.
Wij zullen Gonda op een later tijdstip herdenken.
U kan Gonda een laatste groet brengen in het funerarium
‘Balder’ bij uitvaartzorg Bosmans, Dorpsstraat 24
te Berlaar, alle dagen tot en met dinsdag 2 maart na
telefonische afspraak op het nummer 03| 480 02 47.
(zaterdag tot 15.00 uur en op zondag tot 13.00 uur)

Dit melden u met diepe droefheid
Anne-Mie Van Woensel
Klaar en Igor
Nell en Tess
Leen en Kevin
Axelle, Minne en Stef
Johan en Karine Van Woensel - Vounckx
Thomas
Julie en Oege Jacob en
Bea en Geert Van Woensel - Billiauw
Machteld en Pieter-Jan
Louis-Rémi
Goedele en Michaël
Soetkin en Joachim
Kwinten en Lotte
Erik en Lety Van Woensel - Rangel Comparan
Ronja
Owen
haar kinderen, klein- en
				
achterkleinkinderen
Haar neven en nichten.
De families Winkelmans, Van Woensel, Kens en Dens.

Rouwadres:
Familie Van Woensel - Winkelmans
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Dorpsstraat 24, 2590 Berlaar.

