Waardig afscheid nemen was je laatste wens.
Je kracht, volharding en moed,
maakte van jou een “pracht van een mens“.
Dit melden u met diepe droefheid:

mevrouw

Florentine ‘Tinneke’ Genyn
weduwe van de heer

Leonard Herremans
Florentine werd geboren te Hemiksem op 28 februari 1945
en ging zachtjes van ons heen
thuis te Hemiksem op 2 februari 2020.

De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.
De kerkelijke uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 7 februari 2020 om 11 uur in de St.-Niklaaskerk,
gelegen op de Gemeenteplaats te Hemiksem.
Samenkomst achteraan in de kerk
met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting in de urneveldconcessie,
op de gemeentelijke begraafplaats van Hemiksem, gelegen in de Kerkstraat.
Daar zal ze herenigd worden met haar geliefde Leo.
.Een laatste groet aan Florentine kan gebracht worden
op woensdag 5 februari 2020 van 19 tot 20 uur,
in het rouwcentrum van Uitvaartverzorging Verbist C,
gelegen op de Provincialesteenweg 18 te Hemiksem.

Daisy en Ronald Herremans - Billiet
Wendy en Joris Herremans - Duwaerts

haar dochters en schoonzonen

Jona Houthuys
Benito en Joni Herremans - Dewaelheyns
Nathan en Tess Houthuys - Bracke
Atalia Coghe

haar kleinkinderen

Nelle Herremans

haar achterkleindochter

Adrienne (x) Genyn
en kinderen
Henri en Laurette Genyn - Smeulders
Tinny en Bart Genyn - Van Camp
Brick en Ruhne
Tom Genyn
Eddy (x) Herremans
kinderen en kleinkinderen
Martine en Peter Herremans - Cloos
en kinderen

haar broers, zus, neven en nichten

haar schoonzus, schoonbroer, neven en nichten

Angela Leenaerts

haar nicht

De families Genyn, Herremans, Leenaerts en De Wachter.
Een warm woord van dank aan haar huisarts Dr. Chris Otte
voor de jarenlange liefdevolle zorgen

U kan digitaal condoleren
via www.verbistc.be
U wordt vriendelijk uitgenodigd de herdenkings-eucharistieviering
bij te wonen in voornoemde kerk op zondag 1 maart 2020 om 11 uur.
_____________________________________________________________________
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