
Ogen spraken krachtig
Handen gaven rust
Woorden waren eerlijk
Een hart vol levenslust
Maar de allermooiste sterren
Ook die moeten gaan
Te groot voor dit leven
Door naar een nieuw bestaan
                                       Martine Tanghe.



Dit melden u met diepe droefheid:

Jos Van de Weyngaerdt                                                                                        haar echtgenoot

             Christa, 
                       Ruben en Daphné
                       Laura en Bram
             Marc                                                                                haar kinderen en kleinkinderen

Fam. De Smet - Ceulemans, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Fam. Candries - Ceulemans, kinderen en kleinkinderen
Fam. Sels - Ceulemans, kinderen en kleinkinderen 
Fam. Ceulemans - Geens, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Fam. Ceulemans - Monarque †, kinderen en kleinkinderen
Fam. Ceulemans - De Bruyn, kinderen en kleinkinderen
Fam. Ceulemans - Spits, kinderen en kleinkinderen
Fam. De Cat - Ceulemans †, kinderen en kleinkinderen
Fam. Ceulemans - Ceulemans, kinderen en kleinkinderen
Mevr. Ceulemans Lutgart

Fam. Verreth - Van de Weyngaerdt †, kinderen en kleinkind
Dhr. Van de Weyngaerdt Frans, dochter en echtgenoot
Fam. Vermeulen - Van den Wijngaert, kinderen en kleinkinderen
Dhr. Van den Wijngaert Guido
Fam. Van Looy - Van den Wijngaert
                      haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten en aanverwanten

Ook de families Ceulemans, Luytens, Van de Weyngaerdt,
                         Vervloesem en Van den Wijngaert delen in het verdriet.

Met dank aan huisdokterspraktijk Van Engeland, Vanderstuyft en Smeets,
                      thuisverpleger Bram Nys, dokter Lambrechts,
                      de dokters en verplegend personeel van het AZ Sint-Maarten 
                      voor al hun goede zorgen.

Rouwadres:    Berlaarbaan 223 - 2860 Sint-Katelijne-Waver.
                      on-line condoleren via rouwberichten www.rouwcenterivo.be

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf  10.30 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcenter “Ivo Ceulemans”,
 Molenstraat 23a te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op maandag 26 december van 15 tot 16 uur.

Diep bedroefd, maar dankbaar om dit mooie leven,
melden wij het heengaan van

                         

José Ceulemans
echtgenote van Jos Van de Weyngaerdt

Lid van Ferm Hagelstein 

Geboren te O.-L.-V.-Waver op 12 oktober 1941 
en overleden in het AZ Sint-Maarten op 20 december 2022, 

gesterkt door het H. Sacrament der zieken
in aanwezigheid van haar familie.

Begrafenissen - rouwcenter  Ivo Ceulemans ,  Molenstraat 23a,  2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver  -  Sint-Katelijne-Waver, 

Gsm. 0495 10 00 99 - Tel. 015 76 00 99                                                 -  www.rouwcenterivo.be rouwcenterivo@gmail.com

Herinner mij
niet in sombere dagen,

herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben op dinsdag 27 december 2022 om 11 uur 

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