
Josephina Verheyden

Het toen van nu

wordt nooit meer heden

maar jij hebt ons 

genoeg gegeven

om met dat toen

nu verder te leven.

Als moeder sterft, dan wordt het stil in huis.

Er is iets dat we zullen missen:

je eenvoud, je moed en je teder woord.

Je was een kranig mens.

We zijn dankbaar voor wie je was, voor wat je deed.

Een moeder en grootmoeder uit duizend.

Een eenvoudige stille vrouw, altijd tevreden, 

nooit klagen.

Rust nu, lieve moeder.

Slaap zacht, lieve pet.

We hopen en geloven: eens zien we elkaar weer.



Dankbaar om wie we zo lang mochten liefhebben
nemen we afscheid van

mevrouw

Josephina Verheyden
weduwe van de heer

Denis Lauwers (†1999)

Lid van Samana en OKRA

geboren te Sint-Amands op 15 juni 1929

en er overleden in wzc Ter Schelde op 21 mei 2021.

U wordt vriendelijk uitgenodigd een laatste groet te brengen
in Uitvaartcentrum De Ruyte, Kerkplein 14 te Puurs

op donderdag 27 mei 2021 van 19.00 tot 19.45 uur.

Het afscheid zal plaatsvinden in beperkte kring 
in Uitvaartcentrum De Ruyte te Puurs.

Aansluitend zal haar urne bijgezet worden in
het columbarium op de begraafplaats van Sint-Amands.

Dit melden u:

haar kinderen
 Marcel en Julienne Croes - Lauwers
 André en Diane Lauwers - Croket

haar kleinkinderen
 Ronny en Kristel Van Hemelrijk - Platteaux
 Johan en Cindy Platteaux - Van de Velde
 Marino en Priscilla Schockaert - Lauwers

 Herman en Emmy Derom - Croes

haar achterkleinkinderen
 Louise Van Hemelrijk
 Julie Platteaux en Jens Vertongen
 Marie Platteaux

haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten
en alle aanverwanten van de families Verheyden en Lauwers.

Onze oprechte dank voor alle goede zorgen aan haar huisartsen
Drs. Herman en Anne Van der Veken en het personeel 
van wzc Ter Schelde.

Rouwadres:  Familie Josephina Verheyden

  p/a Uitvaartcentrum De Ruyte

  Kerkplein 14, 2870 Puurs-Sint-Amands

Condoleren:  www.uitvaartzorgderuyte.be


