
     Met zeer grote bewondering voor zijn kracht en
     dankbaar voor zijn liefde melden we u het overlijden van

De heer

Nicolae Ciumacenco

Geboren op 10 september 1967
in Proteagailovca (Moldova/Transnistrië)

Thuis heengegaan in de armen van zijn echtgenote op
9 oktober 2022 in Beert, omringd door hen die hem liefhebben.

Wij nemen in intieme kring afscheid van Nicolae.

Je kan een laatste groet brengen op donderdag 13 oktober 
tussen 19u30 en 20u00 in het funerarium van Berni Mertens, 

Stevens de Waelplein 15A te Lembeek
           

Bij sterven horen woorden, fl uisterende verhalen,
troostende verzen, een kille herfstmorgen.

Hoe ontroerend we van het diep beminnen houden,
loslaten met tranen van liefde.

Dapper het lot ondergaan en in stilte met veel
woorden en gevoelens achterblijven.

Bloemen, noch kransen. Wie wenst kan een gift doen aan:

 - de vzw opgericht door enkele patiënten en Monique om
 de zeldzame ziekte ALK onder de aandacht te brengen
 ‘ALK POSITIVE BELGIUM vzw’: BE39 0689 4467 2519 

 - ‘Palliatieve Thuiszorg Omega vzw’ die ons tot het einde
 zeer goed hebben bijgestaan: BE71 9799 3358 2969.

Danken u voor alle steun

Zijn zoeteke
 Monique

Zijn kinderen en kleinkinderen
 Annelies, Bernard
   Torre, Pepijn, Merel
 Siegfried
 Evelien, John-Olivier
  Rio, Otis, Jazz, Chayenne
 Ineke, Roger
 Roos, Jens

Zoon en schoonzoon van  
 Ekaterina (†) en Dimitri (†), Marie-Louise en Roger (†)

Broer en schoonbroer van
 Slavic (†), Robert en Anne, Josse en Arlette
  kinderen en kleinkinderen

De families Brys, Ciumacenco, Dierickx, Pasteleurs, De Nayer, 
Decuyper, Lopes Alvaro, De Koster

Bedankt aan het team van De Nieuwe Baan, Palliatieve Thuiszorg 
Omega (Patricia) en de dokters/verpleegkundigen van de
Thoracale Oncologie UZ Gent. 
Bedankt aan Magda, Danielle en Frieda voor de jarenlange steun 
aan Monique en bedankt aan Pieter, Yves, Wassia, Volva en Slavic 
voor de waardevolle steun aan Nicolae. En de jaarlijkse warme 
ontvangst van het team van Camping Lido Di Salerno.

Slaap zacht Kolinka, sterke lieve reus

Rouwadres: Fam. Nicolae Ciumacenco p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A - Lembeek - Tel: 02/356 67 20
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

Slaap zacht Kolinka, sterke lieve reus
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