Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: "ik ben wat moe".
Maar op een keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe.

Volkomen bewust dat de haar toegemeten tijd was opgebruikt, is van ons heengegaan

Mevrouw

Monique Parrez
Weduwe van Etienne Joris
Levensgezellin van (†) Cornelius Vanobberghen
Geboren te Proven op 13 juli 1943 en rustig heengegaan
te Halle in het A.Z. Sint-Maria op 2 augustus 2018.
Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:
Geert en Sonia Joris - Dammans,
Dirk en Christel Joris - Van Den Eeden,
Greta en Gerry Joris - Dom,
Mirella, Luis,
Rita en Peter Joris - Walders,
Kevin,
Sheree en Kristof,
Sam en Laetitia,

haar kinderen en kleinkinderen

De families Parrez en Joris.
Met dank aan Drs. Pierreux J.P. en Kaat, haar huisartsen, evenals het verplegend en verzorgend personeel
van residentie "Lucie Lambert" te Buizingen.

________________

Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
tijdens de afscheidsviering in de Sint-Vincentiuskerk te Buizingen (Gemeenteplein)
op woensdag 8 augustus 2018 om 10 uur.
Aansluitend volgt de crematie in het crematorium van Brussel te Ukkel,
Stillelaan 61, om 12 uur.
De asurne wordt bijgeplaatst in het urnenveld op het kerkhof van Buizingen.
Wie Monique graag een laatste groet wil brengen,is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op dinsdag 7 augustus 2018 van 19.30 uur tot 20 uur.
Een gedachtenisviering vanwege de parochiegemeenschap zal plaatsvinden
op zondag 30 september 2018 om 11 uur in voornoemde kerk.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

We zullen je blijvend missen.

Rouwadres: Fam. Monique Parrez p/a Rouwcentrum Berni Mertens, Claesplein 17, 1502 Lembeek - Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

