Je bent niet meer daar waar je was, maar overal waar wij zijn.

Mevrouw

Marie-Jeanne Vandenschrick
weduwe van de heer Albert De Kelver
Geboren te Hoeilaart op 18 juli 1928 en
er zachtjes ingeslapen op 1 mei 2021,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartliturgie, gevolgd door de begrafenis op de
begraafplaats van Hoeilaart, heeft plaats in intieme kring.

Dit melden u diep bedroefd:
Tony en Marianne Verheyden-De Kelver,

haar kinderen;

Haar zussen, schoonbroer, neven en nichten,
De families Vandenschrick, De Kelver, Kumps en Vanderlinden.

Dank aan Els en Tamarah van Ferm Thuiszorg, Stijn, Greet, Lenny, Magali en Sigrid van
thuisverpleging Druivenstreek, huisarts Lien Vanden Heuvel en haar collega’s van
dokterspraktijk De Doenders, Anne van Palliatieve thuiszorg Omega
voor de goede zorgen, raad en steun.

Rouwadressen:
Overijsesteenweg 77, 1560 Hoeilaart
Eygenstraat 3, 3040 Neerijse

Uitvaartverzorging Coorevits-Rosier, tel. 02 688 27 95
Condoleren, www.coorevits-rosier.be

Mama,

Wij danken familie en vrienden voor alle woorden van
troost, genegenheid en blijken van attentie.

Het was de laatste jaren, zonder Berky, zonder je man,
zonder papa niet eenvoudig voor jou.
Wat een moedige vrouw ben je geweest.
Je nam veel zelf in handen: je toilet maken,
je aankleden, je huishouden organiseren.
Je hebt zoveel mogelijk je plan getrokken.
Hopelijk heb je nu de rust gevonden die je verdient
en ben je bij papa, waar je zo naar verlangd hebt.
Na een mooi en gevuld leven,
met toch wat gezondheidsproblemen voor elk van jullie,
verdienen jullie niets anders dan opnieuw samen te zijn.
Dank voor de wijze lessen die jij en papa mij geleerd hebben,
voor alle mooie momenten die Tony en ik
samen met jou en papa mochten beleven.
Voor familie en vrienden had je ook steeds
een woord van begrip of raad klaar.
Jij en papa zullen steeds in onze gedachten blijven.
En om het nog een laatste keer met jouw woorden te zeggen:
“wel thois, zet veurzichtig en dut de goeiendag on papa!”
Vaart wel!
		Je dochter

