
DE HEER

 

Geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 12 augustus 1935 
en overleden in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden
op 30 april 2021, gesterkt door het ziekensacrament. 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden 
in strikte intimiteit in de parochiekerk 

van O.-L.-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 
gevolgd door de begrafenis in de familiegrafkelder

op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst en rouwgroet voor de begrafenis vanaf  11.40u

Er is een mogelijkheid de plechtigheid online mee 
te volgen op zaterdag 8 mei 2021 om 12.00 uur

 Gelegenheid tot groeten vrijdag a.s. van 19.00u tot 19.30u
in het funerarium, Molenstraat 23a te O.-L.-V.-Waver

BLIJF HEM MET ONS IN SCHOONHEID GEDENKEN

https://parochiesintkatelijnewaver.be/uitvaart

 

Dit melden u met droefheid:
 
Cesarine VLEMINCKX                                        zijn echtgenote

Vital en Maria VERTOMMEN - SCHOOVAERTS,
                           kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 
Gust en Melanie CORNELIS - VERTOMMEN,
                           kinderen en kleinkinderen
Norbert VERTOMMEN
Michael † VERTOMMEN
Louis en Maria † VERTOMMEN - FLEERACKERS
         en Agnes VAN DEN EYNDE
                           kinderen en kleinkinderen
Jan en Emma VERTOMMEN - GOYVAERTS,
                           kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Louis † VLEMINCKX
        zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

Zijn neven, nichten en aanverwanten.

Zuster Ria VERTOMMEN
Robert en Nicole SAMPEUR - HUYS
Paul en Marina SAMPEUR - ROBBERECHTS
                                                                     zijn tante, en kozijns
De families VERTOMMEN, VLEMINCKX
                  LIEKENS en SAMPEUR.

Met dank aan de huisarts Karin De Jonge, de thuisverpleging,
                      dokters en verpleging van het ziekenhuis
                      voor al hun goede zorgen.
                  

                                

Rouwadres:    Dijk 43 bus 0011

via rouwberichten.                       

 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
Online condoleren  of  bloemen bestellen

 www.rouwcenterivo.be

echtgenoot van Cesarine VLEMINCKX

Lid van de koninklijke fanfare Graaf d´ Elissem en
Samana en gewezen lid van ACV, (schatbewaarder)

Begrafenissen - rouwcenter Ivo Ceulemans , Molenstraat 23a, 2861 

Sint-Katelijne-Waver, tel. 015 76 00 99 - gsm. 0495 10 00 99            

Onze-Lieve-Vrouw-Waver,

rouwcenterivo@gmail.com

Jozef (Jef) VERTOMMEN

Je liefde, je eenvoud, je trouw, 
je lach van elke dag, 

jij begreep de kunst van het leven, 
al dat geluk heb je ons gegeven.

¨

http://www.rouwcenterivo.be
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