Verdriet en dankbaarheid gaan samen, nu we afscheid nemen van

de heer

Dit melden u met stil verdriet:

Eddy en Diane Boeykens - Van Bogaert
Erwin Boeykens

Louis Boeykens

zijn kinderen,

Tom en Kelly Van Gaever - Boeykens, Eowyn en Roran
Nick en Cindy Dehertogh - Boeykens en Kylian

weduwnaar van mevrouw

Marcella Pauwels

geboren te Bornem op 8 augustus 1926
en er godvruchtig in het Seniorencentrum overleden op 12 januari 2015,
gesteund door het gebed van de kerk.

Kevin en Shana De Wachter - Boeykens

zijn klein- en achterkleinkinderen,

Frans (†) en Julia (†) Boeykens - Denotté, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Wilfried (†) en Maria (†) Vergauwen - Boeykens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Gustaaf (†) en Mariette (†) Boeykens - Van Laeken
Emiel en Eugenie (†) Boeykens - Steenssens, kinderen en kleinkinderen

De afscheidsplechtigheid rond de urne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

François en Mariette Pauwels - Heremans, kinderen en kleinkind

zal plaatshebben in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, Kardinaal Cardijnplein te Bornem,

Celina Pauwels (†), kinderen, klein- en achterkleinkinderen

op vrijdag 16 januari 2015 om 10 uur,
aansluitend gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats te Bornem.
Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

Gelegenheid tot groeten wordt u geboden in het rouwcentrum Goossens,
Kreukelhoefweg 12 te Bornem, op woensdag 14 januari van 20 tot 20.30 uur.

Alfons en Annie Pauwels - Lemmens, kinderen en kleinkind
Frank Pauwels, kinderen en kleinkinderen
		

zijn broer, schoonbroers, schoonzussen,

		

neven en nichten.

De families BOEYKENS, PAUWELS, AUDENAERT en STEP.

De gedachtenisviering voor Louis zal opgedragen worden in bovengenoemde kerk
op zondag 1 maart 2015 om 11 uur.
Rouwadressen:
Met dank aan de huisarts Dokter Saller en het verplegend en verzorgend personeel

Nieuwstraat 82, 2880 Bornem

van het Seniorencentrum Onze-Lieve-Vrouw te Bornem voor de steun en liefdevolle zorgen.

Kloosterstraat 130, 2880 Bornem

Begrafenissen Goossens

rouwregister op www.begrafenissengoossens.be 03 889 54 08 - 03 886 63 01

