Na een leven van werk en zorg
was nu de tijd aangebroken
om te genieten, met en van,
en dan gebeurt dit ...
Het plotse afscheid van

Mevrouw

Maria ‘Bomma’ Van Camp
Echtgenote van De Heer

Leo Verlinden
Maria werd geboren te Sint-Lenaarts op 15 mei 1934
en ging van ons heen te Antwerpen
in het Stuivenbergziekenhuis op 30 januari 2019.
- Ze ontving de H.H. Sacramenten der stervenden (zalving) -

De crematie zal vooraf plaatshebben in het crematorium van Antwerpen.
De kerkelijke uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 7 februari 2019 om 11 uur in de St.-Niklaaskerk,
gelegen op de Gemeenteplaats te Hemiksem.
Aansluitend volgt de bijzetting in de columbariumconcessie
op de gemeentelijke begraafplaats van Hemiksem.

Met pijn in onze harten nemen we afscheid van:
Huisvrouw, moeder, grootmoeder- en overgrootmoeder van
Luc Verlinden & partner Ilse Bols
zijn zoon Nick Verlinden
en kinderen Matthew, Noah en Liv
zijn dochter Shana Verlinden & partner Tommy Boutmans
en kinderen Pia, Ellie en Billie-Lou
Paul Verlinden & partner Marijs Campaert
Dirk Verlinden - Marleen Vloeberghs
hun zoon Ignace Verlinden & partner Stephanie Mannaerts
en dochter Marilou,
hun dochter Iris Verlinden - Christophe Demeulemeester
en hun zoon Lenn
Met bijzondere dank voor de jarenlange deskundige bijstand en verzorging,
Dr. De Backer Willem
haar huisarts
Schelle
Dr. Van Rooy Patricia
Diabetologe
Middelheim
Prof. Dr. Galdermans Danielle
Pneumologe Middelheim
Prof. Dr. De Keulenaer Gilles
Cardioloog
Middelheim
Dr. Hoeben Heidi
Pneumologe Middelheim
Dr. Dierens Monique
Oogarts
Hemiksem
En voor de laatste 16 dagen, tot het einde toe,
Het M.I.T.E. Stuivenberg te Antwerpen onder de deskundige leiding
van Dr. Van Regenmortel en het voltallige team van
Dokters, Verpleeg- en Zorgkundigen, onze oprechte dank.
De families Verlinden en Van Camp.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.
U kan nog een laatste groet brengen aan Maria in het rouwcentrum C. Verbist,
gelegen op Provinciale Steenweg 34 te Schelle
op dinsdag 5 februari 2019 van 19 tot 20 uur.
U wordt vriendelijk uitgenodigd de herdenkings-eucharistieviering bij te wonen
in voornoemde kerk op zondag 3 maart 2019 om 11 uur.
			

U kan ook digitaal condoleren via www.verbistc.be
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