
Onsterfelijkheid ligt niet in de dingen die je nalaat
Maar in de mensen die door jouw leven zijn beroerd



Dankbaar voor het leven en liefdevol omringd door haar familie,  
is van ons heengegaan

Anny Keuleers

Echtgenote van André Boeckxstaens

Geboren te Duffel op 4 augustus 1953  
en thuis overleden te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 9 december 2020.

Ere-hoofdsecretaris van het parket van de Procureur des Konings te Mechelen

Gewezen secretaris van de Bestuurscommissie van de gevangenis te Mechelen

Onderscheiden in de Nationale Orde tot Ridder in de Leopoldsorde en Officier in de Orde van Leopold II 

Houder van de Burgerlijke eretekens Medaille Eerste Klasse en Kruis Eerste Klasse 

Lid van het Wavers Toneelgezelschap te Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Graag hadden wij samen met u afscheid genomen van Anny.
Omwille van de huidige maatregelen is dit niet mogelijk.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in intieme kring  
op donderdag 17 december 2020 om 10.30 uur  in de stedelijke aula te Mechelen.

Er is mogelijkheid de plechtigheid te volgen via livestream:  
https://camstreamer.com/redirect/103ca01220a558d/S-48962

Aansluitend wordt haar asurne bijgezet in het urnenveld  
op de begraafplaats van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Anny in het uitvaartcentrum, 
Kerkstraat 20 te Rumst op maandag en dinsdag tussen 14 uur en 19 uur 

na afspraak 03/888.20.33.

Rouwadres: 
Familie Boeckxstaens – Keuleers
p/a Kerkstraat 42 - 2840 Rumst.

Dit melden u met diepe droefheid

André Boeckxstaens,                                  haar echtgenoot,

Tim Boeckxstaens en Liesbeth Moerenhout,
Jesse,
Vince,

Davy Boeckxstaens en Sandra Rymenants,
Jolijn,
Tijs,
Vic,
Marie,                                                                                      

      
Gerda Keuleers, kinderen en kleinkinderen,

 
Gilbert en Monique Boeckxstaens - Mackens, kinderen en kleinkinderen,
Paul en José Lemmens - Boeckxstaens, kinderen en kleinkinderen,

haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

Haar neven en nichten,

De families Keuleers en Boeckxstaens.

Met dank aan iedereen die haar met liefde en zorg heeft omringd, 
met in het bijzonder  Dr. Heidi Van den Bulck, haar team, verpleegkundigen 
en medewerkers van het Imeldaziekenhuis te Bonheiden van de afdeling oncologie, 
haar huisartsen Stefan Bruylants en Nicky Koster en apotheek Cogghe. 

www.begrafenissenlemmens.be - Rumst - 03 / 888 20 33

haar kinderen en kleinkinderen,
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