Ik ga alvast, want ik ben zo moe,
maar weet je wat ik doe,
ik laat hier en daar een lichtje aan.
Dan moet jij straks, als je komt
niet door het donker gaan.
Zij was en is voor al!jd de liefdevolle
Verdriet en dankbaarheid gaan samen
nu wij afscheid nemen van

Elza Van Loock
echtgenote van Louis

Braes

echtgenote van

Louis Braes

moe van

Rudi en Annie Luyten - Braes
Rudy en Greet Braes - Michiels
Eddy Braes

moemoe / peet

Kelly Luyten en Danny Uytgeerts
Thibau
Machteld Braes en Dieter Van Vlerken
Thelma
Jef Braes
Jan Braes
Glenn Braes en Lieven Wachters
Charina Braes en Bjorn Van Vlasselaer
Bjorn Braes

Geboren te Westerlo op 23 september 1931
en te Wiekevorst overleden op 14 oktober 2019.
Lid van OKRA Heultje

De plech!ge uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk
uitnodigen, hee" plaats in de parochiekerk van
H. Carolus-Borromeus te Heultje (Westerlo) op
zaterdag 19 oktober 2019 om 11.30 uur.
Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 11.10 uur.
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
op het kerkhof van Heultje.
U kan Elza, samen met de familie, een laatste groet brengen
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210
te Hulshout, vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur.
Rouwadres: Fam. Elza Van Loock
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
Herdenkingseucharis!e vanwege de parochie in de kerk
op zondag 10 november 2019 om 9.15 uur.

haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

de families Van Loock, Braes, Warpy en Van Herck.

Onze oprechte dank aan het personeel van het wzc St.-Jozef
te Wiekevorst, afdeling Neerhof, de verpleging van de Geriatrie
AZ Herentals, de verpleging van het Wit-Gele Kruis, speciaal
aan Leen en Tine, haar huisarts Dr. Marc Dauwen en aan allen
die haar met liefdevolle zorgen hebben omringd.

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17

