
                                                                                    

Diep  bedroefd,  maar  dankbaar  voor  haar  lange,  toegewijde  leven, 

melden  wij  u  het  overlijden  van 

Cecilia  Moeyersons
Weduwe  van  Jozef  Vingerhoets

Geboren  te  Waarloos  op  18  maart  1921
en  gesterkt  door  het  sacrament  van  de  zieken, 

rustig  ingeslapen  in  het  Woon-  en  Zorghuis  Hof  van  Arenberg  te  Duffel
op  19  oktober  2019.

Trouw  lid  van  KVLV,  Landelijke  Gilde, 
OKRA  en  Samana  in  Waarloos.

De  plechtige  afscheidsviering  waartoe  wij  u  vriendelijk  uitnodigen,  
zal  gehouden  worden  op  ZATERDAG  26  OKTOBER  2019  om  10.30  uur  

in  de  parochiekerk Heilige  Michael,  Ferdinand  Maesstraat  in  2550  Kontich - Waarloos.  

Samenkomst  en  gelegenheid  tot  groeten  vanaf  10.00  uur.  

Aansluitend  zullen  we  haar  vergezellen  naar  haar  laatste  rustplaats  en  bijzetten  
in  de  familiekelder  op  de  begraafplaats  van  Kontich,  ingang  Duffelsesteenweg.

U  kan  Cecilia  een  laatste  groet  brengen  
t.e.m.  vrijdag  tussen  14.00  en  19.00  uur  na  afspraak  03 / 888 20 33  

of  op  donderdag  in  het  bijzijn  van  haar  familie  tussen  18.00  en  20.00  uur.

Rouwadres:  
Familie  Vingerhoets - Moeyersons
p/a  Kerkstraat  42   -   2840  Rumst.

in  het  uitvaartcentrum,  Kerkstraat  20  te  Rumst 

Dit  melden  u:

Bert  en  Josée  Borghys - Vingerhoets -  kinderen  en  kleinkinderen,

Robert  en  Leonie  Mariën – Vingerhoets,  kinderen  en  kleinkinderen,

Louis  en  Agnes  Vingerhoets – Claes,  kinderen  en  kleinkinderen,

Rik  en  Rita  Van  Leemput – Vingerhoets,  kinderen  en  kleinkinderen,

Paul  Vingerhoets,  kinderen  en  kleinkinderen,

Paul  en  Maria  Weymiens – Vingerhoets,  kinderen  en  kleinkinderen,

Willy  en  Monique  Vingerhoets – Vastmans,

Magda  Vingerhoets,

Rudy  en  Linda  Vandenbrande - Vingerhoets,  kinderen  en  kleinkinderen,

Johan  en  Marleen (†) Dom - Vingerhoets,  kinderen  en  kleinkinderen,
haar  kinderen,  kleinkinderen  en  achterkleinkinderen,

Haar  neven  en  nichten 

De  families  Moeyersons,  Vingerhoets,  Fierens  en  Van  der  Auwera.

Onze  oprechte  dank  aan  dr. M. Hens,  dr. W. Holsters,  dr. J. De  Meulenaere  en  aan  
al  de  medewerkers  en  vrijwilligers  van  het  Woon- en Zorghuis  Hof  van  Arenberg  
voor  de  warme  genegenheid  en  de  goede  zorgen  waardoor  zij  in  waardigheid  
zo  oud  is  mogen  worden. 
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Toine  ibens (†), 

Moeders  dragen  hun  kinderen  door  de ochtend  van  het  leven.
Kinderen  dragen  hun  moeder  door  de  avond.
Als  de  nacht  komt,  dan  neemt  God  het  over.
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