Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan goed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Mevrouw

Marie-Jeanne Ruelens
Echtgenote van Lucien van Steen
Geboren te Willebroek op 2 juli 1937 en van ons heengegaan
in het WZC De Wijtshage te Rumst op 4 oktober 2018.

De crematie vindt vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.
De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 11 oktober 2018 om 11.30 uur in aula Chrysant
van het crematorium, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Dit melden u met intens verdriet:
Lucien Van Steen

haar echtgenoot

Marc en Kitty Van Steen - D’Hooghe
Philippe en Anneke Mermans - Van Den Ouweland
Mona en Louanne
Lynn en Davy Van Steen - Van Camp
en Ellie

haar zoon en schoondochter

haar kleinkinderen en achterkleindochters

Lydie en Marc Ruelens Van der Linden
dochters en kleindochter
Hendrick en Marie-Jeanne Ruelens - Denies
zoon en kleindochters
Florine en Emiel Ruelens - Van den Bossche
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Julienne en Vital Ruelens - S’Jongers
zoon en achterkleindochters
Karel Ruelens
haar zussen, broers, schoonzussen en schoonbroers
Emma De Roeck
Florentine De Roeck

haar nichten

Haar neven en nichten.
De families Ruelens, Van Steen, De Roeck en de Schutter.

Samenkomst in de wachtzaal van aula Chrysant vanaf 11.15 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium
op de gemeentelijke begraafplaats van Hemiksem.

Een laatste groet aan Marie-Jeanne kan gebracht worden
in het rouwcentrum C. Verbist, Provincialesteenweg18
te Hemiksem, op dinsdag 9 oktober 2018 van 19 tot 20 uur.

Een bijzonder woord van dank aan het verplegend en verzorgend personeel
van WZC De Wijtshage, voor hun warme en liefdevolle zorgen.

U kan ook digitaal condoleren via www.verbistc.be
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