“Een parel van een moeder

en als grootmoeder en overgrootmoeder
schitterde ze als een diamant”

†
Na een mooi en rijkgevuld leven
is in alle stilte van ons heengegaan
mevrouw

Annie Moernaut
weduwe van de heer

Robert Van der Plas
Lid van Samana

Dit melden u:
Jef en Magda Van der Plas - Hendrickx
Koen en Sigrid
		

Lotte en Sanne

Ilse en Bert
		

Louka en Liane

Achiel Van der Plas (†)
Achiel en Marie-Jeanne Van der Plas - Wouters
Tom en Christoph
Kevin en Anke
Luc Van der Plas (†)
Bert en Ria Smedts - Van der Plas
Lies en Dave

geboren te Oppuurs op 31 augustus 1923
en overleden in de Sint-Jozefkliniek te Bornem op 26 januari 2019,
gesterkt door het gebed van de kerk.

		Gust
Hans en Sanne
		

Marie en Jef

Wannes en Katrijn
		
De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de parochiekerk van Sint-Jan en Amand te Oppuurs
op vrijdag 1 februari 2019 om 11.30 uur.

Oscar en Jelle

Erwin en Bie van Nobelen - Van der Plas
Jo en Maria
Nele en Michel
		Licam

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 11.00 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het familiegraf
op de begraafplaats van Oppuurs.
De familie biedt u de gelegenheid een laatste groet te brengen
in Uitvaartcentrum De Ruyte, Kerkplein 18 te Puurs
op donderdag 31 januari 2019 van 19.00 tot 20.00 uur.

Els Van der Plas
Gerben en Britt
Laure

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Marcel en Josiane De Buyser - Polspoel
Haar zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.
De families MOERNAUT, VAN DER PLAS, DE MUL en MARTIN.

U wordt tevens uitgenodigd op de gedachtenisviering in voornoemde kerk
op zaterdag 23 februari 2019 om 18.00 uur.

Met oprechte dank aan Dr. Van Heirstraeten
en aan het personeel van wzc Gravenkasteel te Lippelo.

Condoleren:

Rouwadres:
		
		

www.uitvaartderuyte.be

haar neef en nicht

Familie Van der Plas - Moernaut		
p/a Uitvaartcentrum De Ruyte
Kerkplein 18 - 2870 Puurs

