
†
Na een leven vol  
goedheid en vriendschap  
is van ons heengegaan

Mevrouw

Irma De Bie
weduwe van Jozef Vermeulen

Geboren in Rijmenam op 19 februari 1931 en overleden  
in WZC Damiaan in Tremelo op 23 november 2017.

Lid van OKRA
Lid van Ziekenzorg 

De uitvaartliturgie rond de asurne,  
waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben  
in de parochiekerk Sint-Gerardus Majella,  
Meester Van der Borghtstraat in Putte-Grasheide  
op DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017 om 10.00 uur,  
gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Grasheide.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten  
in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan een groet brengen aan Irma  
op dinsdagavond 28 november 2017 van 19.00 tot 19.30 uur  
in het uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 in Tremelo, 
ingang zuid, parking via Boterstraat.

Dit melden u :

Haar schoonbroer,

De neven en nichten van  
de families De Bie, Vermeulen en Van de Weygaert.

Met dank aan de artsen en verplegend personeel van
WZC Damiaan te Tremelo, voor de toegewijde zorg en steun.

Rouwadres:
Familie Vermeulen - De Bie
p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Kruisstraat 171 - 3120 Tremelo.

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be

†
Na een leven vol  
goedheid en vriendschap  
is van ons heengegaan

Mevrouw

Irma De Bie
weduwe van Jozef Vermeulen

Geboren in Rijmenam op 19 februari 1931 en overleden  
in WZC Damiaan in Tremelo op 23 november 2017.

Lid van OKRA
Lid van Ziekenzorg 

De uitvaartliturgie rond de asurne,  
waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben  
in de parochiekerk Sint-Gerardus Majella,  
Meester Van der Borghtstraat in Putte-Grasheide  
op DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017 om 10.00 uur,  
gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Grasheide.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten  
in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan een groet brengen aan Irma  
op dinsdagavond 28 november 2017 van 19.00 tot 19.30 uur  
in het uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 in Tremelo, 
ingang zuid, parking via Boterstraat.

Dit melden u :

Haar schoonbroer,

De neven en nichten van  
de families De Bie, Vermeulen en Van de Weygaert.

Met dank aan de artsen en verplegend personeel van
WZC Damiaan te Tremelo, voor de toegewijde zorg en steun.

Rouwadres:
Familie Vermeulen - De Bie
p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Kruisstraat 171 - 3120 Tremelo.

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be


