Als tranen een trap konden bouwen,
en mijn verdriet een brug,
dan klom ik hoog genoeg waar je bent
en bracht ik je mee terug.

mevrouw

Mathilde Winckelmans
weduwe van de heer

Lode Augustijnen
Bestuurslid van OKRA, lid van Samana,
Vrienden van Lourdes en KVLV.
Geboren te Berlaar op 26 september 1929
en thuis, omringd door de goede zorgen van haar
dochter en kleindochters, zachtjes van ons
heengegaan op 8 augustus 2017.
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.
De familie nodigt u uit om samen afscheid te nemen van
Mathilde tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk
van Sint-Rumoldus te Berlaar-Heikant
op maandag 14 augustus 2017 om 10 uur,
waarna ze te ruste wordt gelegd in het familiegraf
op de begraafplaats Hemelshoek te Berlaar.

Moeke van
Suzanne † Augustijnen
Karine Augustijnen
Moemoeke van
Liesbeth en Tim Moris - Geluykens 
Kathleen Moris
Zus, schoonzus en tante van
Alfons † en Maria † Celen - Winckelmans
Jan † en Nieke † Van Herck - Winckelmans
Louis † en Melania † Weuts - Winckelmans
Florent † en Clementine † Winckelmans - Bal
Diony † en Jozefa † Heylen - Winckelmans
Jules † en Julia † Goossens - Winckelmans
Dore † Winckelmans
Jos † en Serafine Dillen - Winckelmans
Frans † en Simonne Winckelmans - Thijs
Marcel † en Lea Winckelmans - Verachtert
Gustaaf † en Lea Aerts - Winckelmans en Mandus Heremans
Leo en Odilia Winckelmans - Van der Veken
Jozef en Rosa Winckelmans - Van Rompaey
Hugo en Julienne Winckelmans - Luyten
Jos † en Mit † Croonen - Augustijnen
en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De families Winckelmans - Celen en Augustijnen - Van Hool.

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

Met dank aan huisdokter Marleen Van Eldere,

Gebedswake op vrijdag 11 augustus 2017 om 19 uur
in voornoemde kerk.

en aan José en André voor hun goede zorgen.

Gelegenheid tot groeten van Mathilde
in rouwcentrum ‘Van den Broeck’,
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)
op woensdag, donderdag en zaterdag van 19 tot 20 uur,
op vrijdag na de gebedswake en op zondag van 11 tot 12 uur.

aan Annick en Charlotte van Thuisverpleging Kolenberg,

Rouwadres: familie Augustijnen - Winckelmans
p/a Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar
Mathilde zal herdacht worden tijdens de Eucharistieviering
van zondag 17 september 2017 om 9.30 u in de parochiekerk
van Sint-Rumoldus te Berlaar-Heikant.
www.van-den-broeck.com

