
Het afscheid en de bijzetting bij haar man in het columbarium
 op de begraafplaats van Dessel-Centrum hebben plaats

in beperkte kring op zaterdag 22 oktober 2022.

U kan Maria nog een laatste groet brengen
op donderdag 20 oktober 2022 van 18.30 uur tot 19 uur

in het funerarium Dries, Polderstraat 46 te Dessel.

Maria Van Gompel
weduwe van Emiel Sannen

Geboren te Dessel op 20 juni 1933
Overleden in het WZC Kempenerf te Dessel op 15 oktober 2022

Gesterkt door de ziekenzalving
 

Rust zacht, lieve moe.
We dragen je levenslang in ons hart.

Gelukkig zijn lag voor jou in kleine dingen
in je bloemen, in je kinderen,
je klein- en achterkleinkinderen.
Bedankt om zoveel liefde.

rouwadres:
www.driesuitvaartzorg.be Dries Uitvaartzorg bvba, Dessel 014/37 92 72

condoleren kan via www.driesuitvaartzorg.be

moe en bomma van

 Albert en Liliane Smeyers - Sannen
  Bart en An Smeyers - Loodts
   Daan
   Jannes & Pauline
  Tom Smeyers

 Eddy 

† en Jeannine Heylen - Sannen en Frans Wouters
  Ellen Heylen

 Danny en Leona Sannen - Dierken
  Tom en So�e Tuytelaers - Sannen
   Seppe & Julie
   Bas
   Tias
  Benny en Dorien Van Gils - Sannen
   Dauke

 Marc en Murielle Ruts - Sannen
  Stijn en Caroline Testelmans - Ruts
   Free
   Stig
  Steven en Hanne Ruts - Caeyers
   Sen
   Toos

 Guy en Nicole Sannen - Mertens
 
delen mee in dit verdriet:
 haar schoonbroers en schoonzussen
 haar neven en nichten van de families Sannen - Van Gompel

Oprechte dank voor de goede zorgen aan haar huisdokter Axel De Vos,
het verzorgend personeel en vrijwilligers van WZC Kempenerf te Dessel
en dank aan allen die Maria met liefde en genegenheid hebben omringd.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Maria in aula Alucia, Kolkstraat 5 te Dessel

op zaterdag 22 oktober 2022 om 11 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 10.45 uur.

Aansluitend de plechtigheid heeft de bijzetting plaats bij haar man
in het columbarium op de begraafplaats van Dessel-Centrum.

U kan Maria nog een laatste groet brengen
op donderdag 20 oktober 2022 van 18.30 uur tot 19 uur

in het funerarium Dries, Polderstraat 46 te Dessel.


