Haar ogen spraken krachtig
Haar handen gaven rust
Haar woorden klonken eerlijk
Haar hart vol levenslust
Maar de allermooiste sterren
Ook die moeten soms gaan
te groot voor dit leven
Door naar een nieuw bestaan

Dit melden u met diepe droefheid:
Sabine Robberechts en Freddy Op de beeck
haar dochter en schoonzoon
David Op de beeck en Cathy Versnaeyen
Rune, Brent

MEVROUW

Georgette Selleslagh
Weduwe van Pierre Robberechts (†1980)
Geboren te Hombeek op 22 november 1925
en te Mechelen in het AZ Sint-Maarten
van ons heengegaan op 3 juli 2022,
gesterkt door haar geloof.

Kevin Op de beeck en Eva Liekens
Viktor, Oscar
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Henri Selleslagh (†) en Celine Selleslagh
Frans Selleslagh (†) en Maria D’Hondt (†)
Leon Robberechts (†) en Yvonne Van Driessche (†)
en al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
haar broers, schoonbroer, schoonzussen,

______
De uitvaartviering rond haar asurne, waartoe wij u
uitnodigen, zal plaatshebben in de parochiekerk
Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos
op donderdag 7 juli 2022 om 10 uur.
Gelegenheid tot groeten
in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur.
Daarna volgt de bijzetting in de familiekelder
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos.
U kan Georgette nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum De Wit Sonja,
Mechelseweg 223 te Kapelle-op-den-Bos,
dinsdag 5 juli 2022 tussen 18.30 uur en 19 uur.

Wij zullen in het bijzonder Georgette gedenken
in de eucharistieviering in hoger genoemde kerk
op zaterdag 27 augustus 2022 om 17.30 uur.

neven en nichten
De families Selleslagh, Robberechts, Beullens en Weymiens.
Met dank aan dr. Etienne Van der Auwera,
de verpleging van het Wit-Gele Kruis

en het voltallige team van het woonzorgcentrum “Akapella”
voor de liefdevolle zorgen.

Rouwbetuiging
Familie Op de beeck - Robberechts
p/a Mechelseweg 223, Kapelle-op-den-Bos
Online condoleren
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be
_________________________________________________________________
Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv,
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