Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet; zij redt het niet.
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor haar einde,
dat na zoveel moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen haar leven,
maar ook haar lijden overnam.

MEVROUW

Fanny Lauwens
Weduwe van Willy Neefs (†2016)
Geboren te Kapelle-op-den-Bos op 30 september 1931
en te Kapelle-op-den-Bos in het woonzorgcentrum “Akapella”
van ons heengegaan op 19 maart 2022,
voorzien van de Sacramenten der Zieken.

______
De uitvaartviering, waartoe wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de parochiekerk
Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos
op donderdag 24 maart 2022 om 10 uur,
gevolgd door de crematie.
Gelegenheid tot groeten en condoleren
in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur.
Daarna volgt de bijzetting in de urnentuin
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos,
in intieme familiekring.
Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum Sonja De Wit,
Mechelseweg 223 te Kapelle-op-den-Bos,
woensdag 23 maart 2022 tussen 18.30 uur en 19 uur.

Wij zullen in het bijzonder Fanny gedenken
in de eucharistieviering in hoger genoemde kerk
op zaterdag 14 mei 2022 om 17.30 uur.

Moeke van
Wilfried en Rita Neefs - Teughels
Niels en Evelien
Fleur en Febe
Julchen en Bert
Loui en Uma
Uschi en Sander
Wilfried en Wig Maetens - Neefs
Winnie en Houssem
Nour en Noya
Jens en Griet
Mia en Rosie
Philip en Griet Standaert - Neefs
Jonas
Fran en Jo
Stig
Wibren en Eva
Haar broers (†), zussen (†), schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.
De families Lauwens, Neefs, Robyn en Pateet.
Met dank aan dr. Leen Smits
en het ganse team van het woonzorgcentrum “Akapella”
voor de liefdevolle zorgen.
Rouwbetuiging
Familie Neefs - Lauwens
p/a Mechelseweg 223, Kapelle-op-den-Bos
Online condoleren
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be
_________________________________________________________________
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