
Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde ...

______

Iedereen die afscheid van Daniëlle en Liesje wil nemen, kan dit samen met ons doen tijdens hun uitvaartdienst
op maandag 17 augustus 2009 om 10.00 uur in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw in Vosselaar.

Daarna willen we hen een laatste rustplaats geven op de gemeentelijke begraafplaats Akkerveld, Roggestraat. 

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 14 augustus  2009 om 19.00 uur in voormelde kerk.

Dit melden u met verslagenheid:

  Bart Huybs     haar shoeke en haar papa

  René en Lucy Meulders - Geudens   
        haar pa en ma en haar opa en oma

  Karel en Julienne Huybs -  Goossens  
        haar schoonouders en haar vovo en moemoe
  Pieter en Kathleen Janssen - Meulders
   Nore
  Jan en Sofie Huybs - Willemsens
   Michiel en Charlotte, Lorien en Stijn, Aurelie
        hun naaste familie
  
  de families Meulders - Geudens en Huybs - Goossens.

familie Meulders, Wezelakkers 58/1, 2360 Oud-Turnhout
familie Huybs, Pastoriestraat 57/9, 2340 Beerse

Daniëlle Meulders
° 17 september 1975
† 8 augustus 2009

Liesje Huybs
° 24 februari 2006
† 8 augustus 2009

de shoekes van Bart Huybs



Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde ...

______

Iedereen die afscheid van Daniëlle en Liesje wil nemen, kan dit samen met ons doen tijdens hun uitvaartdienst
op maandag 17 augustus 2009 om 10.00 uur in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw in Vosselaar.

Daarna willen we hen een laatste rustplaats geven op de gemeentelijke begraafplaats Akkerveld, Roggestraat. 

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 14 augustus  2009 om 19.00 uur in voormelde kerk.

Dit melden u met verslagenheid:

  Bart Huybs     haar sjoeke en haar papa

  René en Lucy Meulders - Geudens   
        haar pa en ma en haar opa en oma

  Karel en Julienne Huybs -  Goossens  
        haar schoonouders en haar vovo en moemoe
  Pieter en Kathleen Janssen - Meulders
   Nore
  Jan en Sofie Huybs - Willemsens
   Michiel en Charlotte, Lorien en Stijn, Aurelie
        hun naaste familie
  
  de families Meulders - Geudens en Huybs - Goossens.

familie Meulders, Wezelakkers 58/1, 2360 Oud-Turnhout
familie Huybs, Pastoriestraat 57/9, 2340 Beerse

Uitvaartzorg Jan Schillebeeckx, Oud-Turnhout, 014/46.29.20

Daniëlle Meulders
° 17 september 1975
† 8 augustus 2009

Liesje Huybs
° 24 februari 2006
† 8 augustus 2009

de sjoekes van Bart Huybs

Als sterren kunnen spreken, 
als sterren kunnen zien,

zouden jullie dan vanavond
heel eventjes willen zwaaien,
zodat wij hier beneden weten

 hoe het verder moet zonder jullie ...  


