Dit melden u met diepe droefheid:

De leegte zonder Marcella, is met geen woorden te beschrijven.
De leegte zonder De Bomma, zal altijd bij ons blijven.
Maar vele fijne herinneringen, verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.

Marcella Craeyeveld
‘De Bomma’
weduwe van

Edmond Suykens
Marcella werd geboren te Machelen op 1 december 1936
en ging van ons heen te Wilrijk in GZA St.-Augustinus op 17 maart 2022.
- Gesterkt door de laatste sacramenten De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.
De kerkelijke uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 24 maart 2022 om 11.30 uur in
de St.-Petrus en Pauluskerk gelegen in de Hamerstraat te Schelle.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 11.15 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting in de urneveldconcessie,
op de gemeentelijke begraafplaats van Schelle, gelegen in de Kerkhofstraat.
.Een laatste groet aan Marcella kan gebracht worden
op woensdag 23 maart 2022 van 19 tot 20 uur,
in het rouwcentrum van Uitvaartverzorging Verbist C,
gelegen op de Provincialesteenweg 18 te Hemiksem.
U wordt vriendelijk uitgenodigd de herdenkings-eucharistieviering
bij te wonen in voornoemde kerk op zondag 10 april 2022 om 9.30 uur.

Christiane en Eddy Suykens - Luypaerts
Patrick Suykens
Freddy Suykens
Christine (x) Suykens
Johnny Suykens

haar kinderen

Natasja Vandenheuvel
Ashley, Keanu en Jesse
Jessica en Tom De Preester - Nauwelaers
Thomas, Amy en Mason
Kristof De Preester en partner
en Felyna
Nicolas en Tatjana De Preester - Van Remoortel
Jayden, Chelsea en Jaslynn
Nicole De Preester
Raphael en Emily
Tiffany Van Remoortel
Kimberly en Steven Snoeys - De Graef
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Monica Craeyeveld
Michel Craeyeveld
Jacqueline Craeyeveld
Erna Craeyeveld
Suzanne Craeyeveld
Maggy Craeyeveld

In loving memory:
Rachel (x) Craeyeveld
Jeanine (x) Craeyeveld
Marcel (x) Craeyeveld
haar broers en zussen

Haar neven, nichten, achterneven en achternichten.
De families Van Dorst, Craeyeveld, Suykens, De Preester en Vinck.

Een warm woord van dank aan het voltallige personeel van WZC Familiehof
evenals het personeel van de afdeling geriatrie van GZA St.-Augustinus
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.

U kan digitaal condoleren
en bloemen bestellen via www.verbistc.be
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