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

Maria Van Wezemael
Weduwe van de heer

Antoine ‘Toine’ Teirlinck
Maria werd geboren te Kontich op 18 november 1932
en ging vredig van ons heen te Niel
in WZC Maria Boodschap op 18 oktober 2019.

De crematie vindt vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.
De kerkelijke uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 2 november 2019 om 10 uur in de Sint-Petrus-en Pauluskerk,
Hamerstraat 7-9 te Schelle.
Samenkomst achteraan in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:
Marc en Sonja Teirlinck - Van den Bogaert
Paul en Anja Graff - Teirlinck
Dirk Teirlinck							 haar kinderen
Gunter en Kelly Graff - Van Aelst
Paul en Elke Van Praet - Graff
Franky Teirlinck
Ronny Teirlinck en Rianie 				
Eamon Graff
Lisse Van Praet
Rik Van Praet en Ilke
Stef Van Praet en Sofie
Arno Goossens		

haar kleinkinderen

haar achterkleinkinderen

Jos (x) en Lilo Van Wezemael - Paffrath
Rob en Claudia Van Wezemael - Sommaruga
Paula Van Wezemael

haar broers, zus en schoonzussen

Haar neven en nichten.
De families Van Wezemael, Teirlinck, De Backer en Verheye.

Een bijzonder woord van dank aan het verplegend en verzorgend personeel
van WZC Maria Boodschap te Niel, de thuisverpleging (Ilse, Kristof, An en Jelle)
en aan haar huisarts, Dr. Chris Otte, voor hun warme en liefdevolle zorg.

De asurne waarin ze werd herenigd met haar geliefde Toine,
zal vervolgens in bewaring worden genomen door haar geliefden.
De gedachteniseucharistieviering vindt plaats
in voornoemde kerk op zondag 8 december 2019 om 9.30 uur.
U kan digitaal condoleren via www.verbistc.be
- BLOEMEN, NOCH KRANSEN -
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