
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen 

van ons ma, moeke tijdens de uitvaartdienst in de kerk 

van St.- Vincentius à Paulo, Dreveneind 1 te Essen-Horendonk,

op dinsdag 3 januari 2023 om 11.00 uur.

Rouwadres: Familie van Meel - Smeulders
 p/a Begrafenissen Hensen
 Stationsstraat 98, 2910 Essen

Begrafenissen Hensen  Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be

Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.

't Was goed, zoals ik leefde
't was goed, mijn lieve leven lang

mijn tijd is om, ik zeg vaarwel
en ga voor 't laatst, mijn eigen gang.

Condoleren kan online via: www.begrafenissenhensen.be

Zij zal voor altijd verder leven in de gedachten van

Aansluitend vertrouwen we haar as terug toe 

aan de natuur op de nabijgelegen begraafplaats.

Zij werd geboren te Kalmthout op 9 december 1927 

en is te Brasschaat zachtjes van ons heengegaan

op 24 december 2022.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten 

achteraan in de kerk, dinsdag vanaf 10.40 uur.

Jeanne Smeulders

Jos van Meel

U kunt ons ma, moeke nog een laatste groet brengen in het

rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen

op vrijdagavond a.s. van 20.00 tot 20.30 uur.

Harry en Linda
                        Nick en Kiria en kinderen
                         Evi en Christophe en kinderen
                         Tessa en Dave en kinderen
                         Joyce en kinderen
                         Jody en Dimitri en zoon

Cis en Karin
                        Tim en Anneleen en kinderen
                         Elke en Rudy en zoontje

(†) Stanneke

Erik en Carina
                        Stef en Joanna
                         Ben en Mayte

Stanny en Diana
                        Boy en Joyce en dochter
                        Tygo

Jack en Ria
                        (†) Kevin en (†) Lotte en (†) 
                         Jessi en Stijn en kinderen
                        

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.

Jos van Meel haar echtgenoot

Medewerkers, vrijwilligers en medebewoners 
van het WZC St.-Michaël te Essen.


