			
			
			

Ik verlaat diegenen die ik lief heb,
om diegenen die ik lief had
weer te zien.

†
Dankbaar om een lang en gelukkig samenzijn,
nemen we afscheid van
mevrouw

Celine Selleslagh
weduwe van de heer

Cyriel Tersago
ex-bestuurslid van KVLV
ex-bestuurslid van de Gezinsbond
lid van OKRA
geboren te Leest op 1 november 1929
en overleden, omringd door haar gezin, in wzc De Vlietoever te Wintam
op 13 juli 2019, gesterkt door het gebed van de kerk.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Sint-Pieterskerk te Puurs op vrijdag 19 juli 2019 om 11.30 uur.
Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 11.00 uur.
Aansluitend volgt de teraardebestelling op de begraafplaats van Puurs.
Gelegenheid tot groeten in Uitvaartcentrum De Ruyte, Kerkplein 18 te Puurs
op donderdag 18 juli 2019 van 19.00 tot 20.00 uur.
De gedachtenisviering zal opgedragen worden in voormelde kerk
op zondag 11 augustus 2019 om 11.00 uur.

Liever geen bloemen.

Dit melden u:
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Ria Tersago
		 Eefje en Danny
			 Sam, Jonas, Seppe
		 Gijs en Kristel
			Eline, Sander
		 Doortje en Bjorn
			Lize
Ludo Tersago - Reinhilde Vermeiren (†) en Cathérine Brems
		Lies
		Yves
			 Kobe, Sandy, Senne, Hope, Thor
		 Tim en Katrien
			Nik, Troy
Greet Tersago en John Feyaerts
		 Maxim en Stefanie
			Toon, Nel
		 Joël en Age
			Kaat, Sit
Hilde Tersago en Alex Lambrichts
		 Marieke en Filip
		 Gitte en Niels
		 Laurens en Thanee
Rudi Tersago en Diane Bonhomme
		 Casper en Ellen
		 Marie-Céline en Benjamin
		 Cederic en Emilie
Koen Tersago en Veerle Maes
		 Yoni en Lien
			Lowis
Steffi en Joni
			Ella
Leni en Wout
haar zus, schoonbroers en schoonzussen
en alle aanverwanten van de families Selleslagh, Tersago, Verbergt en Hermans.
Onze oprechte dank voor de goede zorgen aan haar huisartsen dr. M. De Bondt en dr S. Wille,
oncologe dr. Stevens en het personeel van wzc De Vlietoever te Wintam.

Rouwadres: Familie Tersago - Selleslagh
			 p/a Uitvaartcentrum De Ruyte
			 Kerkplein 18, 2870 Puurs
Condoleren: www.uitvaartderuyte.be

