Nooit vragend, nooit klagend,
haar pijn in stilte dragend,
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Wij zullen je missen,
in de kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart blijf je verder leven.

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief waren,
heeft ons onverwacht verlaten
Mevrouw

Maria Wouters
Lid van OKRA - H. Familie
Lid van Samana

Geboren te Merksem op 20 september 1938 en
overleden in het UZA te Edegem op 2 september 2019.

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de Uitvaartdienst op ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019 om 14 uur
in de St.-Cordulakerk te Schoten-Centrum.

Dit melden u:
(†) Hugo en Rita Van Gemert - Winkelmans
kinderen en kleindochters
Patrick en Marguerite Winkelmans - van den Broeck
kinderen en kleinzoon
Felix en Ingrid Verwilt - Winkelmans
en kinderen
Franky en († Nancy Lambrechts) Sonja Winkelmans - Eikema
en kinderen
Nancy Winkelmans
Erik en Rita Winkelmans - Maes
en kinderen
Dirk en Kristel Winkelmans - Laseur
en kinderen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

(†) Ludo en Lieve Gysen - Wouters
Jozef en († Irma Wouters) Roosje Wouters - Van Looy
(†) Gerard en Annie Van Bastelaer - Wouters en Ghislain Van Bastelaere
Eddy en Bea Wouters - De Schepper
				
haar zussen, broers, schoonbroers en schoonzussen
De neven en nichten

Samenkomst in voornoemde kerk, St.-Cordulaplein.
Aansluitend wordt haar urne bijgezet in het urnenveld op de begraafplaats van Schoten.

Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet
in het Uitvaartcentrum Daems, Churchilllaan 20 te Schoten
wo en do tussen 9 uur en 18 uur, enkel na afspraak tel. 03/658.45.61

Met dank aan de dokters en het personeel van het AZ Klina en in het bijzonder
de dokters en het personeel van UZA, afd. INZO 2 voor hun toewijding en liefdevolle zorgen.

