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Herinner mij, maar niet in sombere dagen
Herinner mij, in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Angèle Olbrechts
echtgenote van René Janssens

Je was moe, erg moe, heel erg moe
Je nam een moedig besluit.

Je mag nu rusten, welterusten.

geboren te Rijmenam op 15 april 1933
en naar wens thuis zachtjes ingeslapen op vrijdag 30 april 2021

gesterkt door het ziekensacrament.

Haute couture naaister,
lid van Davidsfonds, lid van Samana,

lid van ALS-liga, gewezen lid van KVLV 

Rouwadres: Familie Janssens - Olbrechts
                   p/a. Ivo Ceulemans, 
                   Molenstraat 23a - 2861 O.-L.-V.-Waver
                   online condoleren 
                    via rouwberichten.
                
                

www.rouwcenterivo.be

U kan haar een laatste groet brengen
op maandag 3 mei en op woensdag 5 mei

van 19.00u tot 19.30u
 in het funerarium Molenstraat 23a, 2861 O.-L.-V.-Waver. 

De urn wordt naar wens van Angèle na de plechtigheid
geplaatst op de begraafplaats van O.-L.-V.-Waver.

Haar optimisme blijft verder leven in de harten van:

René Janssens                                                  haar echtgenoot 

Patrick en Karoline Janssens - Scheers
          Nick Van Rompuy en vriendin Marie
          Yentl Janssens en vriend Louis
          Sophie Janssens en vriend Olivier
          Sam Janssens
Erwin en Karin Janssens - Vervliet
          Robby en Jorien Schillemans - Janssens en Aster
          Seppe en Heleen De Loose - Janssens
Jolanda Janssens en Richard Van Lunteren
          Yannick Fromont en vriendin Claudia
          Mateo Fromont
Miranda Janssens en Bruno Cuypers
          Jorden Dierickx en vriendin Lena

                       haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen
neven, nichten en hun verwanten.

De families Olbrechts, Janssens, Van Lani, Van Mol.

De familie dankt de dokters en thuisverpleging voor al hun 
goede zorgen, in het bijzonder tijdens haar laatste dagen.

Aan allen die Angèle hebben geholpen, gesteund 
en meegeleefd in haar ziekte, hartelijk dank.

 

We nemen afscheid in beperkte kring
 

in de parochiekerk te O.-L.-V.-Waver. 
op zaterdag 8 mei 2021 om 10.00 uur.

Er is een mogelijkheid de uitvaartliturgie online mee te volgen 
https://parochiesintkatelijnewaver.be/uitvaart

¨

http://www.rouwcenterivo.be

	Pagina 1
	Pagina 2

