
Liefdevol en eenvoudig, zoals ze heeft geleefd, 
is ontslapen in de Vrede van de Heer

Mevrouw

Maria Verzwijvelt
echtgenote van Gust Verelst

Geboren in Ramsel op 21 september 1931
en overleden in WZC De Lelie - Wezemaal op 18 januari 2018.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand in Rotselaar-Heikant
op WOENSDAG 24 JANUARI 2018 om 10.00 uur.

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

De crematie en de bijzetting op de begraafplaats
van Rotselaar-Heikant zullen nadien plaatsvinden in familiekring.

U kan een laatste groet brengen aan Maria
op dinsdagavond 23 januari 2018 van 19.00 tot 19.30 uur
in het funerarium Eraly, Torenstraat 45 in Rotselaar.

Herdenkingsviering vanwege de parochiegemeenschap
op zondag 4 februari 2018 om 11.15 uur.

†
Dit melden u:

Gust Verelst,
                                      haar echtgenoot;

Felix en Gerda Verelst - Cornelis
 en Kevin,            
   haar kinderen en kleinzoon;

Haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.

De families Verzwijvelt, Verelst, Huysegems en Mergaerts.

Met dank aan de huisarts en het verzorgend personeel
van WZC De Lelie in Wezemaal, voor hun toegewijde zorg.

Rouwadres:
Familie Verelst - Verzwijvelt,
p.a. Uitvaartverzorging Eraly
Torenstraat 45 - 3110 Rotselaar.

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be
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