Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je s#erf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
Toon Hermans

Dit melden u:
Jan en Annie Verplancke - Goossens
Alfons Goossens
haar kinderen

mevrouw

Irma Van den Eynde
weduwe van Jozef

Goossens

Geboren te Westerlo op 12 februari 1936 en
overleden te Herentals op 14 april 2019.
Lid van OKRA, KVLV en Samana
Vrijwillig lesgever bij 't Westels Atelier

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen #jdens de plech#ge uitvaartliturgie in de
parochiekerk van St.-Niklaas (Kerkstraat) te Zoerle-Parwijs
op vrijdag 19 april 2019 om 10 uur, gevolgd door de
begraving van de urne op het plaatselijk kerkhof.

Steven en Eve Verplancke - Peeraer
Tijl, Wannes
Nik en Katrien Zegels - Verplancke
Polly
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Victor † en George" e Van den Eynde - Horemans,
kinderen en kleinkinderen
Frans † en Maria Van Gemert - Van den Eynde,
kinderen en kleinkind
Frans † en Mit † Van den Eynde - Vervloet,
kinderen en kleinkinderen
Georges en Augusta Korthoudt - Van den Eynde,
kinderen en kleinkinderen
Vic † en Bertha † Bruers - Goossens,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Jan † en Emma † Goossens - Daems,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
haar zussen, schoonbroer, schoonzus,
neven en nichten

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.
de families Van den Eynde, Goossens, Schroven en Aerts.
U kan Irma samen met de familie een laatste groet brengen
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te
Hulshout, woensdag 17 april van 18.30 tot 19.30 uur.

Rouwadres: S#ppelberg 154 - 2260 Westerlo
Met dank aan allen die haar met de beste zorgen hebben omringd.

Eucharis#e vanwege de parochie in de kerk
op zaterdag 18 mei 2019 om 19 uur.

Geen bloemen, geen kransen

