Rust nu maar uit,
Je hebt je strijd gestreden,
Je hebt het meer dan moedig gedaan,
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Zeer droevig, maar zeer dankbaar om wat zij voor ons
betekende, nemen wij lichamelijk afscheid van

Mevrouw

Delphine SWINKELS
geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Waver
op 23 mei 1927 en, zoals ze was,
zachtjes van ons heengegaan op haar
kamer in het WZC H.Hart te Putte
op 30 september 2018.

Eddy en Ria Vercammen - Peeters
Bart en Lynn Vanderwee - Vercammen
Lewis en Lia Vanderwee
Glenn Vercammen
Theo en Gaby Vercammen - Voet
Joris Vercammen
Sam Vercammen
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Gesterkt door de H. Sacramenten.

Delen mee in dit verlies:
(Jongste) dochter van wijlen Jef Swinkels en Lucie Holemans

weduwe van de heer Willy Vercammen (17-8-1997)
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen
op donderdag 4 oktober 2018 om 10 uur in de kerk van
Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, gevolgd door de
bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van
Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Delphine
in het funerarium Verwilt, Waversesteenweg 63 te Putte,
dinsdag en woensdag van 9 uur tot 18 uur,
na telefonische afspraak.

haar neven, nichten en aanverwanten
de families Swinkels, Vercammen, Holemans en Camps
Met welgemeende en bijzondere dank aan alle medewerkers
van het WZC H.Hart en aan de huidige en voormalige huisarts
voor hun allerbeste zorgen,
aan de bewoners van het 1ste verdiep voor de goede verstandhouding
en niet in het minst, aan allen die haar genegen waren.

Correspondentieadres:
Fam. Vercammen - Swinkels, p/a Begr. Verwilt
Waversesteenweg 63 - 2580 Putte
Digitaal condoleren via www.verwilt.be

Rouw centrum Verw ilt - ww w .verw ilt.be
info@verw ilt.be - tel.: 015/75.54.25

