Als het leven niet meer gaat zoals je hoopt,
en je veel wordt ontnomen.
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
en leven niet meer leven is …
Nemen we na een lang en mooi leven
afscheid van

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van
Ward en Jeanne Op de Beeck - Daems
haar broer en schoonzuster

mevrouw

Berthilda Op de Beeck
juffrouw Hilda
gewezen onderwijzeres
aan de vrije lagere meisjesschool

Dom Kris Op de Beeck OSB
Luc en Karine Jacobs - Op de Beeck
Maarten en Céline Zijlstra - Jacobs
Vincent Jacobs
Marie Jacobs en David Berthels

van Kessel en Bevel

haar neven en nichten

gewezen voorzitster van Samana Bevel

Geboren te Loenhout op 19 september 1927
en zachtjes ingeslapen in WZC Sint-Augustinus
te Berlaar op 17 maart 2019,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

haar achterneven en achternichten
Madeleine Rosiers
haar vriendin
delen verder mee in dit verdriet
de families Op de Beeck en Luyten

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartliturgie
bij te wonen in de parochiekerk
O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Bevel,

Met dank voor de goede zorgen aan huisarts Dr. De Laet,
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis en

op zaterdag 23 maart 2019 om 11.30 uur,

WZC Sint-Augustinus, Roger en Lea Gommers - Verdonck,

waarna we haar urne een plaats geven

Francis en Gerda Sterckx - Raets, Tuur en Ingrid Possemiers - Rosiers

in het columbarium op de begraafplaats te Bevel.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 11.10 uur.
Er kan een laatste groet gebracht worden aan Hilda,
in rouwcentrum ‘Van den Broeck’,
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)
op donderdag van 19.00 u tot 20.00 u.

en Annemarie Rosiers.
Rouwadres
familie Op de Beeck - Daems
p/a Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar
Hilda zal herdacht worden tijdens de Eucharistieviering
van zaterdag 13 april 2019 om 11.00 uur in voornoemde kerk.
Begr. Van den Broeck Staf - Berlaar (heikant) tel.015-241428 - www.van-den-broeck.com

