Als ik dood ben, treur dan niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten,
het is mijn lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als je mij bent vergeten.

Dit melden u:
Danny † Van Horenbeek
haar zoon

Mevrouw

Lisette Pelsmaekers
weduwe van Alfons

Van Horenbeek

Geboren te Kessel-Lo op 10 september 1931 en
vredig ingeslapen in het wzc Dommelhof
te Tielt-Winge op 5 mei 2021.

Naar aanleiding van de opgelegde corona maatregelen nemen
we afscheid in in!eme kring en strooien haar as uit
op de begraafplaats van Vlierbeek (Kessel-Lo).

u kan een laatste groet brengen aan Lise" e in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op zaterdag 8 mei 2021 van 16 uur tot 17 uur.

Heel s!l,
ben je van ons heengegaan.
Je leven was één en al goedheid
en liefde, vriendelijkheid en eenvoud.
Je was een vrouw om van te houden.

Rouwadres:
Familie Lise" e Pelsmaekers
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015-22.21.17

Luc en Simonne † Vandeven - Ceulemans en Rita Heirbaut
Gerrie en Mariane Van den Broeck - Vandeven
Nele
Bart (haar petekind) en Dries Vandeven - Nitor
Theo en Marie-José Binard - Van Horenbeek
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Willy en Maria Pauwels - Van Horenbeek
zoon en kleinzoon
Dany en Renilde Van Hoven - Van Horenbeek
kinderen en kleinkinderen
Julien † en Tinneke † Storckel - Van Horenbeek
zoon, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Roger en Finke Van Bael - Van Horenbeek
Fanny en Kris Van Bael - Meurrens
Sofie, Michiel
Steven Van Bael
Anne-Sofie, Pauline, Pieter-Jan
haar neven en nichten

haar neven en nichten verwant met de families
Pelsmaekers, Van Horenbeek, Wierinckx, Bruyninckx.

Met dank aan de huisarts Dr. Dirk Verbiest,
het personeel van het wzc Dommelhof en met
bijzondere dank aan haar vriend Pierre Peeters
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.

