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

op woensdag 25 januari 2023.

U kan �eresia nog een laatste groet brengen in het bijzijn van de
familie op dinsdag 24 januari 2023 van 18.30 uur tot 19 uur

in het funerarium Dries, Polderstraat 46 te Dessel.

Dit melden u met verdriet:

haar echtgenoot

 Leo Deckx

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

 Danny Deckx
  Veronic en Dennie
   Meredith
   Milan
  Dennis en Jente
   Marie-Lou
   Elle-noor
  Benjamin
  Jessy

 Louis en Ingrid Van Massenhoven - Deckx
  Wouter en Sharon
   Esmee

haar schoonzus

 Marie-Louise Verherstraeten

delen mee in dit verdriet

 de families Deckx - Van Gestel

Een woord van dank gaat uit
naar haar huisarts Dr. S. Verbist,

de thuisverpleegkundigen Elly, Roos en Inge
en aan allen die �eresia met liefde en genegenheid hebben omringd.

�eresia Van Gestel
echtgenote van Leo Deckx

Geboren te Dessel op 9 juni 1942
Overleden thuis te Dessel op 18 januari 2023

Lid van Samana

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

Dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

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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