
                Degenen die ik liefheb verlaat ik,
                om degenen die ik liefhad terug te  vinden.

Bewaar in uw hart het beeld en de liefde van

Regina ‘Irène’ Matthyssen
lid van Ferm

weduwe van Lucien Vercauteren
 

Geboren te Westmalle op 15 februari 1932
en er overleden in het AZ Sint-Jozef op 26 maart 2020.

Door de omstandigheden i.v.m. het coronavirus
zal het afscheid, gevolgd door de bijzetting in het urnenveld

op de begraafplaats van Westmalle,
in strikt intieme kring plaatsvinden.

Bijzondere dank aan dokter Stef Meers (AZ Sint-Jozef),
huisdokters Leslie Tanghe en Ludo Gysen,

Marleen, Katrien en Hanne van de thuisverpleging,
Miranda en Kristien van de poetshulp (OCMW),

Katia van Familiehulp
en allen die haar met goede zorgen

en vriendschap hebben omringd.

Rouwadres:
Familie Vercauteren - Matthyssen

Zoerselbaan 32, 2390 Malle
Online condoleren via www.valentijncrynen.be

Dit melden u met droefheid:

Eric Vercauteren
Dirk en Kris Vercauteren – Leemans
 Ruth en Jimmy Vercauteren – Mertens
  Ian
 Sara en Koen Vercauteren – Pardon
  Tess en Liv
	 Katrien	en	Sofie	Vercauteren	–	Zara
  Louise en Féliz
 Sanne en Stefan Vercauteren – Vinck
  Robin
Frieda en Raf Vercauteren – Sterckx
 Ann en Luc Sterckx – Bonte 
  Ferre en Fleur
 Bert en Wendy Sterckx – Ceuleers
  Milo
 Glenn en Sara Sterckx – Pelleriaux 
Firmin en Simonne Vercauteren – Vervoort
 Geert en Julie Vercauteren – Swaenen
  Laure en Mats
 Steven en An Vercauteren – Knop
  Danthe & Gilles, Devin
 Maarten en Michelle Vercauteren – Geentjens
 Annelies en Tom Vercauteren – Kennes
 Eef en Rolf Martens – Sysmans
  Inske en Warre
 Stijn en Nele Martens – Van Gils
  Leon en Basil
  haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonzus, neven en nichten.

De families Matthyssen, Claes, Vercauteren en Van Aerschot.

Uitvaartzorg Valentijn Crynen  -  Sint-Antonius (Zoersel)  -  03 384 11 34





Liefdevolle herinnering aan

Regina ‘Irène’ Matthyssen
lid van Ferm

weduwe van Lucien Vercauteren
 

Geboren te Westmalle op 15 februari 1932
en er overleden in het AZ Sint-Jozef op 26 maart 2020.

De familie dankt u voor uw blijken van
medeleven en vriendschap.

wat is je zetel aan het raam leeg nu
maar in onze gedachten zit je er nog
en zitten wij naast jou
zoals we dat zoveel keer deden
met de snoeppot op tafel en de tour de france op tv
en al het gezelschap dat zo graag bij je zat

in gedachten zitten we nu samen in de zetel
naast jou aan het raam
we kijken samen naar buiten
daar staan Eric, Dirk, Frie en Firm
met al hun kinderen en kleinkinderen
ze wuiven naar jou moeke
ze wensen jou een goede reis naar voke toe
 
straks zitten jullie weer samen in die zetel
met jullie twee, dicht bij elkaar
in gedachten houden we jullie gezelschap
en fluisteren: ’t is rond, ’t is voor mekaar
 
lieve Moeke, liefste moe,
we wuiven je uit
rust nu maar goe


