Bedroefd maar dankbaar om wat zij
voor ons is geweest, nemen wij afscheid van

Irène Fierens
weduwe van de heer
Gust De Weerdt
° Duffel 18 maart 1939
† Onze-Lieve-Vrouw-Waver 14 maart 2020

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
heeft plaats in intieme kring op vrijdag 20 maart 2020 om 10.00 uur
in de parochiekerk Sint-Catharina, Markt te Sint-Katelijne-Waver.

Dit melden u:
Luc en Nadine Van Elst - De Weerdt
Maarten en Sophie Deceuninck - Van Elst
		
Victor
Tim Van Elst en Maya Briels
Geert en Martine De Groof - De Weerdt
Charlotte De Groof en Joeri Hermans
Yasmine De Groof en Tim Maes
Jonas De Groof		
haar kinderen, kleinkinderen
					
en achterkleinzoon
Yvonne (†) Fierens
Marcella (†) Fierens				
Constant (†) en Angèle De Weerdt - Geens
Louis en Maria Op De Beeck - De Weerdt
haar zussen, schoonbroers
						
en schoonzussen.
Haar neven en nichten.
De families Fierens, De Weerdt, Vingerhoets en Bertens.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 9.45 uur.
De begraving van de asurne heeft aansluitend plaats in het urnenveld
op de begraafplaats te Sint-Katelijne Waver (Centrum).

U kan Irène een laatste groet brengen in het funerarium Bosmans,
Kesselsesteenweg 87 te Lier op woensdag 18 maart
van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Met dank aan haar huisarts dr. Demeulenaere en het personeel
van het woonzorgcentrum Huyze De Pauw te Onze-Lieve-Vrouw-Waver
voor de liefdevolle en warme zorgen.
Online condoleren via www.funerarium-bosmans.be
Rouwadres:
Familie De Weerdt - Fierens
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier

Beste familie en vrienden als gevolg van de maatregelen die onze regering
heeft genomen, om de verspreiding van het virus tegen te gaan
heeft de familie besloten de afscheidsplechtigheid
op vrijdag 20 maart te annuleren.
Zodra er terug publieke plechtigheden mogen
plaats vinden houden wij jullie op de hoogte.
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