Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent,
Als je mensen ziet maar ze niet meer herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.
Omringd door allen die zij liefhad, is heden vredig heengegaan
Mevrouw

Alice De Wit
Weduwe van Arthur Tresinie
Geboren te Halle op 24 februari 1931 en er rustig van ons heengegaan
in het A.Z. Sint-Maria op 12 januari 2019.
Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:
Django en Mireille Rubens – Tresinie
Rudi en Rungnapa Tresinie - Hongsan
Heracles Rubens en vriendin Betty De Roo
dochter Hera
Hans en Julie Rubens – Guignard
Steven Rubens
Amanda Rubens en vriend Christophe Pardaens
Fréderique en Florence Defraine – Tresinie
kinderen Winona en Keath
Steven en Roxanne Monfils – Tresinie
kinderen Liam, Lexi en Lina
Patrick en Yana Gigante – Tresinie
kinderen Iebe en Damien

haar kinderen

haar klein- en achterkleinkinderen

haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
De families De Wit en Tresinie.
Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van de palliatieve eenheid “De Oase”
van het A.Z. Sint-Maria te Halle.

_____________________
Wij nodigen jullie om afscheid te nemen van Alice tijdens de uitvaartliturgie
die zal plaatsvinden rond de urne in de Emmaüskerk te Halle (Astridlaan 2)
op zaterdag 19 januari 2019 om 11.30 uur.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats van Halle.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur.
De crematie zal vooraf plaatsvinden in intieme familiekring
op donderdag 17 januari 2019 om 14 uur.
Een gedachtenisviering vanwege de parochiegemeenschap zal plaatshebben
op zondag 10 februari 2019 om 11 uur in voornoemde kerk.
We zullen je missen.

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

