Afscheid nemen is dankbaar meedragen
al wat waard is om niet te vergeten.
We zullen je missen
elke dag in kleine en eenvoudige dingen.

Mevrouw

Blanche Dombret
Echtgenote van de heer

Frans Cauwenberghs
Geboren te Hemiksem op 24 oktober 1932
en van ons heengegaan te Edegem
in het WZC Ter Eyke op 24 december 2019.

Dit melden u met diepe droefheid:
Frans Cauwenberghs

haar echtgenoot

Rudi en Ingrid Cauwenberghs - Van de Mosselaer
Sander en Nicky Wuyts - Cauwenberghs
Steffi Cauwenberghs en vriend Dayo
Lisse Cauwenberghs
Johan en Els Cauwenberghs - De Roeck
Carolien Cauwenberghs en vriend Cédric
Matthias Cauwenberghs en vriendin Inge
Nicholas en Lore Cauwenberghs - Salvo
Peter en Catherine (x) Cauwenberghs - Rombouts
Laura Cauwenberghs en vriend David
Mathias en Sarah Lemmens - Cauwenberghs
Eline Cauwenberghs en vriend Florian
Vincent, Nicolas en Theo Hermoso-Nunez
Leon en Celina (x) Dombret - De Bruyn
Marcel (x) en Marie-José Knuyt - Dombret
Martin en Simonne Feyt - Dombret
en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar kinderen en kleinkinderen

haar zussen, broer, neven en nichten

Haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.
De kerkelijke uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 4 januari 2020 om 10 uur in de St.-Niklaaskerk,
gelegen op de Gemeenteplaats te Hemiksem.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur.
Aansluitend dragen we Blanche naar haar laatste rustplaats
op de gemeentelijke begraafplaats van Hemiksem, waar ze zal worden begraven.

De families Dombret, Cauwenberghs, Van Aerschot en Godden.

Een bijzonder woord van dank aan haar huisarts Dr. Chris Otte
evenals het personeel van WZC Ter Eyke
voor de warme en liefdevolle zorgen.
			

U wordt vriendelijk uitgenodigd om de gedachtenis-eucharistieviering bij te wonen
in voornoemde kerk, op zondag 2 februari 2020 om 11 uur.
Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum C. Verbist, Provincialesteenweg 18 te Hemiksem
op vrijdag 3 januari 2020 van 19 tot 21 uur.

U kan ook digitaal condoleren via www.verbistc.be
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