
Gelegenheid tot groeten woensdag a.s. van 19.00u tot 19.30u 
in het funerarium Ivo Ceulemans, Molenstraat 23a te Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

BLIJF HAAR  MET ONS IN SCHOONHEID GEDENKEN

MEVROUW

Rachel SCHALMERS
echtgenote van Jan OP DE BEECK

Lid van Samana en Ferm

Geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 4 februari 1941 
en zachtjes ingeslapen in het Imeldaziekenhuis

te Bonheiden op 13 mei 2021.

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

Dit melden u met droefheid:

Jan OP DE BEECK                                                                                         
                                                                                                                         haar echtgenoot

Ivo en Ann OP DE BEECK - SOMERS
                 Evi en Koen
                 Jonas en Daphne
                 Cedric en Hanah, Fientje
                 Lorane en Maarten
Chris en Kris OP DE BEECK - VERTOMMEN
                 Nikkie en Nike, Amber en Feline
                 Jeroen en Sylvie                                 
                                                                           haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen

Marcel † en Mariette TORFS - SCHALMERS, kinderen en klein- en achterkleinkinderen
Paul en Mariette VERWAEST - OP DE BEECK, kinderen en kleinkinderen
Mil en Hilde OP DE BEECK - VERRETH, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
                                                           haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families SCHALMERS, OP DE BEECK, VOLCKAERTS en VAN ROMPAYE.

Met dank aan de huisdokterpraktijk De Torekens, 
                       het personeel van het woonzorgcentrum Huyze De Pauw
                       en dokter Heidi Van den Bulck en haar team voor al de goede zorgen.

Rouwadres:     familie Schalmers - Op de Beeck
                       p/a Ivo Ceulemans, online condoleren of  bloemen bestellen
                        via rouwberichten.
                          

www.rouwcenterivo.be

 

Ten gevolge van covid 19 heeft d

 

e uitvaartdienst plaats in strikte intimiteit
 in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 

gevolgd door de plaatsing van de asurn in de urnegrafkelder
 op de begraafplaats van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Er is een mogelijkheid de plechtigheid on-line mee te volgen 
op vrijdag 21 mei 2021 om 10.00 uur.

https://parochiesintkatelijnewaver.be/uitvaart

Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons en velen klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zó was je hele leven.
Je was een waarachtige schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons erg zwaar vallen.

¨
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