Dank je mams voor de vele mooie jaren
die we samen intens hebben beleefd.
Dank je oma voor je zorg
en alle vrolijke momenten samen.
Vol goede herinneringen nemen we afscheid van

mevrouw

Mia Beyens
Geboren te Antwerpen op 19 februari 1929
Overleden in De Bijster te Essen op 19 december 2018.

Weduwe van de heer Flor Van Gelder
Levensgezellin van de heer (†) Armand Decroix

Graag nodigen wij u uit voor de uitvaartliturgie
in de kapel van De Bijster, Nollekenstraat 15 te Essen
op VRIJDAG 28 DECEMBER 2018 om 10.30 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten, vanaf 10.10 uur.
Aansluitend plaatsen we de urne van Mams bij in het urnenveld
op de begraafplaats van Schoten, Hendrik Consciencestraat.
Wilt u Mia nog een persoonlijke groet brengen,
dan kan dit in Uitvaartcentrum Daems, Churchillaan 20 te Schoten
op 21/12 tussen 9-18u, 22/12 tussen 13.30-16u, 24/12 tussen 9-14u en 27/12 tussen 9-11u.
Graag telefonisch verwittigen op 03/658.45.61

Wij zijn de medewerkers van De Bijster enorm dankbaar.
Jullie passie maakt duidelijk het verschil.
Dit is de beste zorg die we voor mams hadden kunnen wensen.

Dit melden u:

Marleen Van Gelder en B.F. Darley
		
Jan Groven en Michelle Verhelst
Jack
Hans en Kathleen Groven - Cuypers
Cara
Allix
(†) Hubert en (†) Rosa Van Dun - Beyens
(†) Karel Beyens en Liliane de Witte
kinderen en kleinkinderen
René en Christiane Vermeyen - Beyens
kinderen en kleinkinderen		
Anne-Marie Decroix
Chris en Greta Decroix - Pasteels
kinderen en kleinkinderen
Guy en Reinhilde Dekock - Decroix
en kinderen
Peter Decroix
en dochter

haar neven en nichten

We zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

haar dochter

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar broer, zussen,
schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
van Armand Decroix

