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De afscheidsplechtigheid en begraving van de urne bij haar zoon Pascal
op de begraafplaats te Eindhout zullen plaatsvinden in intieme kring.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van Hove, Grote Markt 42, Westerlo
op vrijdag 11 juni tussen 14.00 - 17.00 en 19.00 - 20.00 uur.
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Rouwadres: familie Monique Lauwen
Steenweg op Oosterlo 21, 2430 Eindhout

www.vanhovebegrafenissen.be
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Bloemen vol dartelende vlinders
en wind die zachtjes
ruist door de bomen

Ik zie mijn bloementuin en weet
de tijd van rust is nu eindelijk gekomen
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Met dank voor de goede zorgen van 
het personeel van het AZ Turnhout Campus St.-Elisabeth

kinesiste Godelieve
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echtgenote van

 Jos Simons

mama van

 Pascal † en Anja Simons - Binnemans

zus en schoonzus van

 Staf en José Baeten - Lauwen

  kinderen en kleinkinderen

 François en Roza Lauwen - Wuyts

  kinderen en kleinkinderen

de families Lauwen, Simons, Geeraerts en Snyers
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Niemand die het weten kan

hoeveel ik van je hou

Niemand die mij troosten kan

in mijn verdriet om jou

Niemand die begrijpen zal

hoe vreselijk ik je mis

Niemand die beseffen zal

hoe erg die pijn wel is
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