†

Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Dit melden u bedroefd:
Willy en Anny Vogeleer - Smellinckx

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij samen
met haar mochten hebben, delen wij u het overlijden mee van

Sven en Tanja Vogeleer - Geeraerts en kinderen
Hera en Bart Vogeleer - Boulengier en kinderen

Mevrouw

Evy en Ronny Vogeleer - Van Vlasselaer en kinderen

Maria Billens
Weduwe van Pierre Vogeleer

Ingrid Vogeleer
Elke en Frank Hemelhof - Vanhamel en kinderen

Geboren te Gooik op 19 augustus 1917 en rustig heengegaan
te Halle in het WZC Zonnig Huis op 2 februari 2020.

(†) Rainer Gräser

______________
Wilfried en Martha Gräser - Ghyselinck
Peter Gräser en partner en kinderen
Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen wij u
vriendelijk uit tot gebed en deelname aan de afscheidsviering
in de Don Boscokerk te Buizingen
(Alsembergsesteenweg 130)
op donderdag 6 februari 2020 om 10 uur.
Na de plechtigheid begeleiden we Maria samen
naar de begraafplaats van Buizingen (Kerkhoflaan 25),
waar ze bijgezet wordt in de grafkelder.
Wie Maria graag een laatste groet wil brengen, is welkom
in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A
te Lembeek, op woensdag 5 februari 2020 van 19 uur tot 19.30 uur.

Eddy Gräser en partner
Bart Gräser en partner en kinderen
Koen Gräser
Heidi Gräser en partner en kinderen
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De families Billens, Vogeleer, De Ridder en de Romagnoli.
Met dank aan Dr. Vanpottelbergh R., haar huisarts, evenals
de directie, het verplegend en verzorgend personeel
van het WZC Zonnig Huis te Halle.
RUST ZACHT.

Een gedachtenisviering vanwege de Don Boscogemeenschap
zal plaatshebben op zondag 8 maart 2020 om 10 uur
in voornoemde kerk.
Rouwadres:
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Fam. Maria Billens p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.

