Langzaam ben je moegestreden
stilletjes van ons weggegaan,
maar je grote inzet en levensblijheid
zullen ons steeds voor ogen blijven staan.

†

Ze was en blijft voor altijd

Door mooie herinneringen gesterkt
nemen wij afscheid van
mevrouw

Maria Daelemans
weduwe van de heer Domien

De Bondt

geboren te Kalfort op 19 maart 1933
en overleden in de palliatieve eenheid De Mantel
van AZ Sint-Maarten te Mechelen op 28 april 2019,
gesterkt door het gebed van de kerk.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de parochiekerk van Sint-Leonardus te Breendonk
op zaterdag 4 mei 2019 om 10.00 uur.

ons ma
Francis en Griet Hofmans - De Bondt
Anne De Bondt
ons trotse oma
Bert en Katrin Glassée - Hofmans
Kristof en Saskia Hofmans - Van Poele
ons liefste oma
Hannelore en Arthur
Lewis en Aria
ons zus, schoonzus en tante
Robert Huyghe - Charline Daelemans (†)
Jos Decat (†) - Jeanne Daelemans
Yvonne Daelemans
Maurits Van de Vondel - José Daelemans (†) en Bernadette Van Dijck
François en Mady Reyntiens - Daelemans
Jacky De Bondt (†) - Josette Huyghe
		
en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

haar beste vriendin
Rosette Casteels

De crematie en bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats
van Breendonk hebben na de uitvaart plaats in familiekring.

De families Daelemans, De Bondt, Daelemans en Verstrepen.
Onze hartelijke dank aan iedereen die haar met liefdevolle zorg omringden.

U kan Maria nog een laatste groet brengen in Uitvaartcentrum De Ruyte,
Kerkplein 18 te Puurs op donderdag 2 mei 2019 van 18.30 tot 19.30 uur.
De gedachtenisviering zal opgedragen worden in voormelde kerk
op zondag 2 juni 2019 om 9.30 uur.

Rouwadres:		
		
		

Familie Maria Daelemans
p/a Uitvaartcentrum De Ruyte
Kerkplein 18, 2870 Puurs

Condoleren:

www.uitvaartderuyte.be

