Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Rust nu maar lieve Griet,
je bent zo moedig geweest,
je strijd is nu gestreden.
In liefde verbonden met:

Griet De Schampheleire
echtgenote van

Bart Cuiper

Geboren te Gent op 11 oktober 1967
en overleden te Emblem op 30 december 2021.

Bart Cuiper

			

Pieter-Jan Cuiper					

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.15 uur.
Aansluitend aan het afscheid zullen we de asurne van Griet
toevertrouwen aan het urnenveld op de begraafplaats te Emblem.

Indien u dat wenst, kan u Griet groeten in het funerarium
Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier op zondag
9 januari 2022 van 10.00 tot 12.00 uur.

haar zoon

Marcel en Laura † De Schampheleire - Thienpont
Jean en Olga Anthonis			

haar ouders

haar schoonouders

Laurens en Leen Hermans - De Schampheleire
Jozefien en Eliah Hermans
			
haar schoonbroer
					
zus en kinderen
Ronald en Marina Cuiper - Van Drom
Steve en Kelly Cuiper - ‘s Jegers
			
				

Samen willen wij onze dankbaarheid uitspreken voor wat Griet
in ons leven betekende. Hiervoor willen wij jullie uitnodigen
om samen met ons afscheid te nemen van haar
op zaterdag 15 januari 2022 om 10.00 uur in
de parochiekerk van Sint-Gummarus te Emblem.

haar echtgenoot

haar schoonbroer
schoonzus en kinderen

Dirk en Linda Smeulders - Cuiper
Amber en Senne Smeulders
					 haar schoonbroer
				
schoonzus en kinderen
Delen mee in het verdriet:
Haar vrienden
Haar tantes, nonkels, neven en nichten
Met bijzondere dank aan de huisarts Monique Van Ocken
voor haar toegewijde zorgen.
Bloemen noch kransen waren aan Griet besteed.
Ze gaf aan zulks beter te besteden aan goede doelen:
BE84 7430 3738 8359
Rouwadressen:
Venweg 10A, 2520 Emblem
Oudstrijdersstraat 125, 2520 Oelegem
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