
Het afscheid en de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats 
van Dessel-Witgoor hebben plaats in beperkte kring

op maandag 21 november 2022.

U kan nog een laatste groet brengen, aan de asurne van Edith,
op zaterdag 19 november 2022 van 18 uur tot 18.30 uur

in het funerarium Dries, Polderstraat 46 te Dessel.

echtgenote van

 Koen �ijs

ma van

 Lander �ijs

dochter van

 Walter 
† en Mia Engelen - Broeckx, Alois Claes

schoondochter van

 Louis 
† en Paula �ijs - Cox

zus, schoonzus en tante van

 Jan Engelen en Marleen
  en kind
 Ronny �ijs en Tinneke
 Elly �ijs en Arnold
  en kinderen
 Ivan en Sally �ijs - Schoeters
  en kind
 Bart �ijs en An Mariën
  en kinderen

delen mee in dit verdriet

 haar nonkels en tantes
 van de families Engelen - Broeckx en �ijs - Cox

Onze oprechte dank voor de goede zorgen aan haar huisarts, de thuisverpleging,
de dokters en het verplegend personeel van het AZ St-Elisabeth te Turnhout

en dank aan allen die Edith met liefde en genegenheid hebben omringd.

Edith Engelen
echtgenote van Koen �ijs

Geboren te Turnhout op 22 mei 1973
Overleden in het AZ St-Elisabeth te Turnhout op 15 november 2022

Dries Uitvaartzorg bvba, Dessel 014/37 92 72
condoleren kan via www.driesuitvaartzorg.be

Is zacht van ons heengegaan

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

rouwadres
www.driesuitvaartzorg.be
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