Zo zacht als het licht van de dovende kaars,
is het hart van onze familie heengegaan.
Aan het einde van haar kracht,
zonder woorden, zonder klacht.

Mama van:
(†) Elise Boschmans en Albert Lots en levenspartner Maria,
Monique en Rene Boschmans - Vanstalle,
Maria en Adolf Boschmans - Massart,

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we afscheid van

Viviane en Edy Boschmans - Stalpaert,
Meme van:

Mevrouw

†

Anna Cornelis
Weduwe van Albert Boschmans

Pascal Lots en kinderen,
Nancy Lots en zoon,,
David en Els Vanstalle - Pletinckx en kinderen,
Robin en Dorien Vanstalle - Dewachter en kinderen,
Peggy Massart en kinderen,

Geboren te Dworp op 30 november 1919 en rustig heengegaan
te Heikruis in het W.Z.C. Mater Dei op 27 november 2017,
gesterkt door de ziekenzalving.
________________

(†) Steve Massart,
Tom en An Stalpaert - Boon en kinderen,
Wim en Laurence Stalpaert - Agneessens en kinderen,
Zus en tante van:
Angèle Cornelis, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Lodewijk en Marie-Madeleine Cornelis - Sienaert,

Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit
tot gebed en deelname aan de afscheidsviering
in de Don Boscokerk te Buizingen (Alsembergsesteenweg 130)
op vrijdag 1 december 2017 om 10 uur.
Na de plechtigheid begeleiden we mama samen
naar de begraafplaats van Buizingen,
waar ze bijgezet wordt in de grafkelder.

kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Haar † zus, † broers, † schoonbroers, en † schoonzussen,
Haar schoonzus Eliane, neven en nichten.
De families Cornelis, Boschmans, Dehollogne en Rousselle.
Met dank aan Dr. Pottelbergh H., haar huisarts, evenals de directie,
het verplegend en verzorgend personeel van het W.Z.C. Mater Dei

Wie Anna graag een laatste groet wil brengen, is welkom
in het rouwcenrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A
te Lembeek, op donderdag 30 november 2017 van 19.30 uur tot 20 uur.

te Heikruis.

We zullen je blijvend missen.

Een gedachtenisviering vanwege de parochiegemeenschap
zal plaats hebben in voornoemde kerk op zondag 14 januari 2018 om 10 uur.
Rouwadres:
Fam. Anna Cornelis p/a Rouwcentrum Berni Mertens

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Claesplein 17 - 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

