'n Beetje
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer ben je aan
je laatste beetje toe.
Toon Hermans

Rosa Van Nuffelen
echtgenote van Frans Bemus
geboren te Putte op 14 december 1930 en aldaar zachtjes
ingeslapen in het Woonzorgcentrum Heilig Hart
op 27 augustus 2018.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te
wonen op zaterdag 1 september 2018 om 10 uur in de kerk van
Sint-Niklaas, Lierbaan te Putte, gevolgd door de bijzetting van de
urne in het columbarium op de begraafplaats van Putte.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Rosa
op woensdag en donderdag van 9 uur tot 18 uur
in het funerarium Verwilt, Waversesteenweg 63 te Putte,
na telefonische afspraak.
Correspondentieadres:
Fam. Bemus - Van Nuffelen, p/a Begr. Verwilt
Waversesteenweg 63 - 2580 Putte

Dit melden u:
Frans Bemus

haar echtgenoot

Luc en Miranda Bemus - Van Hove
Pieter en Joke Bemus - Cornelis
Wout
Warre
Ward en Jolien Bemus - Van Cotthem

Paul en Ella (†) Bemus - Aerts en Marleen Aerts
Nick Bemus
Koen en Steffi Bemus - Boeckstaens
Johan en Liesbeth Spruyt - Van den Brande
Esmée
Dirk (†) en Kristine Ceulemans - Bemus
Matthias en Inge Ceulemans - Joos
Lenn
Frederik en Ellen Ceulemans - Spruyt
Marleen Bemus en Rudy Waas
Jeroen Maris
Polly
Jonas en Sarah Maris - De Ridder
Helena
Norah-Jane
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
haar zus, schoonbroers en schoonzussen
haar tante, neven, nichten en aanverwanten
de families Van Nuffelen, Bemus, Vervloesem en De Vroe
Met dank aan het verplegend personeel van het Woonzorgcentrum
Heilig Hart voor de goede zorgen.
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