
       
                                                                                            Altijd stond je in ons midden
                                                                                            Veel  hebben we gelachen,

                                                                                            ook wel eens gehuild
                                                                                            Je hebt nu de aarde

                                                                                            voor de hemel geruild

Dankbaar voor de vele jaren die ze bij ons mocht zijn
en gesterkt door heel veel mooie herinneringen

nemen wij afscheid van

Dimphna Van Hemelen
Weduwe van 

Peter Meynen

Geboren te Geel op 27 juni 1926
en gesterkt door de ziekenzalving,

zacht ingeslapen in WZC Hemelrijck te Mol 
op 9 april 2020.

Lid van OKRA
Lid van Samana

Lid van KVLV

In navolging van de huidige maatregelen 
nemen we afscheid in intieme kring.

Wij zouden het appreciëren mocht u op zaterdag 18 april 2020 
om 12 uur in gedachten bij ons zijn, 

door een kaars aan te steken bij haar foto.

Haar urne zal samen met de urne van haar liefste Piejer 
bijgezet worden in het columbarium van Mol - Achterbos

Rouwbetuiging: Familie Van Hemelen 
p/a Vanhoof, Turnhoutsebaan 59, 2400 Mol

Online condoleren via www.vanhoofuitvaartzorg.be

Dit melden u:

Juul (†) en Maria (†) Verheyen - Van Hemelen
              Pierre en Dimp Dom - Verheyen
                           Miek en Arne
                                        Kamiel, Tuur en Bas
                           Jan en Katrien
                                        Trees en Til
              Swa en Marleen Cools - Verheyen
                           Liesbeth en Cis
                                        Liene en Marie
                           Peter en Arisa
                                        Lia en Ena

Frans (†) en José Van Hemelen - Paepen
              Guy en Ghislaine Joris - Van Hemelen
                           Jan en Kathleen
                                        Alexander
                           Sophie en Tom
                                        Lenn en Matil
              Swa en Denise Schoofs - Van Hemelen
                           Roel en Karen
                                        Fran en Syd
                           Carolien en Gert
                                                                                            haar dierbare familie

Met ontzettend veel dank aan zovelen die haar enorm genegen waren.

Speciale dank aan haar huisdokter, aan al het personeel van WZC Hemelrijck,
het personeel van de nierdialyse H.Hartziekenhuis Mol en aan Paula en Maurice

die haar allemaal heel nauw aan het hart lagen.

Vanhoof begrafenissen, Turnhoutsebaan 59, Mol 014/311284 www.vanhoofuitvaartzorg.be


