
Nu mag je rustig
in Gods schaduw overnachten. 

Zijn Liefde dekt je veilig toe.
Nel Benschop

Een lieve, warme en dankbare vrouw
mocht thuiskomen bij de Heer

Louisa Geerts
weduwe van René Van Tendeloo

 
Geboren te Wiekevorst op 8 april 1923

en van ons heengegaan te Berlaar in WZC Kloosterhof
op 6 januari 2022, omringd door haar familie

en gesterkt door de Ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen
in de Sint-Rumolduskerk, Aarschotsebaan 50 te Berlaar-Heikant,

op zaterdag 15 januari 2022 om 10.00 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend heeft de bijzetting in het urnenveld plaats
op de begraafplaats van Vorselaar, gelegen aan de Cardijnlaan.

Er is tot en met woensdag, 19 uur, gelegenheid tot groeten
bij Uitvaartzorg Valentijn Crynen, Handelslei 194 te Sint-Antonius (Zoersel),

steeds na telefonische afspraak op het nummer 03 384 11 34.

Correspondentieadres:
Familie van Louisa Geerts

p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius (Zoersel)
Online condoleren via www.valentijncrynen.be

Dit melden u:

Frans † en Mit † Geerts - Stroeckx, Mit Truyts †, Mit Spruyt †,
 kinderen en kleinkinderen,
Mon † en Fien † Geerts - Vleugels,
 kinderen en kleinkinderen,
Alfons Geerts †,
Stefaan † en Mit † Geerts - Janssens,
 kinderen en kleinkinderen,
Louis † en Mit † Geerts - Torfs, Leonie De Ceulaer †,
 kinderen en kleinkinderen,
Gust † en Irène † Geerts - Van Aken,
 kinderen en kleinkinderen,
Jos † en Mit † Van Sande - Geerts,
 kinderen en kleinkinderen,
Jos Geerts †, passionist,
Emiel en Yvonne † Geerts - Van de Velde,
 kinderen en kleinkinderen,
Juul Geerts †, priester,

Jos † en Gusta † Thys - Van Tendeloo,
                  kinderen en kleinkinderen,
Alfons † en Martha Van Doren - Van Tendeloo,
                 kinderen en kleinkinderen,

haar broer, schoonzus, neven en nichten

De families Geerts - Verlinden en Van Tendeloo - Tilemans.

Een warm dankjewel aan huisartsenpraktijk dr. Robben,
het ganse team en de medebewoners van WZC Kloosterhof,
voor de warme, liefdevolle zorg en betrokkenheid.

Uitvaartzorg Valentijn Crynen  -  03 384 11 34


