†

Er is een geest die bijzonder en sterk is
maar ook een lichaam dat anders is
Die geest bleef vechten
tot het laatst aan toe
alleen het lichaam, dat werd moe

Dit melden u
Antoine en Rita Serré-Alaerts

Dit melden u met diepe droefheid:

neef en nicht die voor hem zorgden

Antoine † en Florentina † Storms-Van de Goor

De Heer Sprak: “Kom laat ons naar de overkant gaan.”

†
Julienne
MELLAERTS,
EduardVAN
Storms

zijn echtgenote,
Emiel † en Antoinette † Serré-Storms
†
Camiel
LisetteMERTENS-NOLMANS,
Storms-Noë
Joseph
en en
Marina
met al hun kinderen, klein-en achterkleinkinderen
zijn kinderen,
zijn naaste familie
Willem MERTENS,

de heer
de heer

Georges August
Emilius STORMS
NOLMANS

zijn schoonbroers, schoonzus, neven en nichten van de families
Storms-Verstraeten-Masset-Stroobants

zijn kleinzoon.

Zijn
zus,
schoonbroers,
schoonzussen,
nichten
en neven
van de families
Met
dank
aan zijn huisarts
dr. Ann Lissens
en het
personeel
NOLMANS-WOUTERS
en
VAN
MELLAERTS-TUERLINCKX.
van het W.Z.C. Dommelhof te Sint-Joris-Winge.

echtgenoot van mevrouw
Met dank aan zijn huisarts en de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis.

Julienne VAN MELLAERTS
echtgenoot van wijlen mevrouw

Bertha VERSTRAETEN

†1985

Lid van Ziekenzorg
Duivenliefhebber

Geboren in Tielt (Bt.) op 3 mei 1921
en aldaar in familiekring overleden op 25 april 2006,
gesterkt
door het
Sacramentopder
Geboren
in Werchter
12 zieken.
juli 1928
en overleden in Tielt-Winge op 23 augustus 2014.

Je kan afscheid nemen op de volgende gelegenheden:

DeDinsdag
plechtige
waartoe
vriendelijk
uitgenodigd wordt,
26uitvaartliturgie,
augustus 2014 van
19 totu20
uur
zal
plaatshebben
in
de
parochiekerk
van
O.L.
Vrouw
kan je August groeten in het funerarium Reweghs-Pipeleers,te Tielt-Winge
Rillaarseweg 103 in
opTielt-Winge.
zaterdag 29 april 2006 om 11.30 uur,
gevolgd door de teraardebestelling op de gemeentelijke begraafplaats.
Woensdag 27 augustus 2014 om 11.30 uur
nemen we afscheid van hem tijdens de uitvaartplechtigheid in het
Samenkomst in de kerk vanaf 11 uur.
crematorium Hofheide in Holsbeek, Jennekensstraat 5.
Samenkomst om 11.15 uur.

De crematietot
engroeten
plaatsing
vanschriftelijk
de urne hebben
plaats in
Gelegenheid
met
condoleren
infamiliekring.
het
funerarium Reweghs-Pipeleers, Rillaarseweg 103 in Tielt-Winge,
Rouwadres: familie August Storms, p/a Rillaarseweg 103, 3390 Tielt-Winge
vrijdag
na de gebedswake samen met de familie.
Online condoleren op www.reweghs.be

Gebedswake in voornoemde kerk op vrijdag 28 april 2006 om 19 uur.
Rouwadres: Heuvelstraat 143, 3390 Tielt-Winge
Uitvaartverzorging Reweghs-Pipeleers, Tielt-Winge - Aarschot,
Uitvaartverzorging
Rillaarseweg 103,
Tel. 016/50.11.16 Reweghs-Pipeleers,
of www.reweghs.beTielt-Winge - Aarschot,

Rillaarseweg 103, Tel. 016/50.11.16 of www.reweghs.be

