
al andar se hace camino. y al volver la vista
atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.

al stappend maak je de weg, en als je achterom kijkt,
zie je het pad dat je nooit meer moet betreden.

(antonio machado)

Vertrouwend op de Heer en gesterkt door de Ziekenzalving, heeft  

Theresia Louisa Sleeckx
afscheid genomen van het leven.

Deurne 15 juli 1922 – Deurne 20 juli 2017

Weduwe van Joe Nuyttens

mama, abuelita, oma tictac, yaya, louisa, wiske, tante wiske

De uitvaart zal plaatsvinden op
woensdag 2 augustus 2017 om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk,

Schotensesteenweg 179 te Deurne.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 11.15 uur.

Na de kerkdienst zal haar as worden uitgestrooid
op de strooiweide van de begraafplaats van Deurne - Ruggeveld.

Speciale dank aan haar huisdokter, Linda Van Der Meulen,
en aan iedereen van WZC ‘Koala’ voor hun liefdevolle zorgen. 

Liever geen bloemen of kransen.

Rouwadres Fam. Nuyttens:
Antoon van den Bosschelaan 43, 2100 Deurne 

online condoleren: www.gielis-veremans.be

Rouwcentrum Gielis-Veremans, Hoboken: 03.827.56.39 | Kontich: 03.457.11.58

Dit melden u met diepe droefheid:

Günter en Annie Sander - Nuyttens
Marc en Linda Nuyttens - Jambers
Patrice (+) en Greta Pluchon - Nuyttens
Claude en Elisabeth Nuyttens - Gomez
Jos (+) en Marianne Embrechts - Nuyttens
Lucio (+) en Ulla Nuyttens - Sittek

haar kinderen

Alfred en Malaika
 Sebastian en zijn mama Heike, Florian (+), Kilian
Veronika en Ferry
 Vivien, Marvin en hun papa Andreas

Nena en Benny
 Luna, Joran, Noor
Javier (+)
Carlos

Sylvie
 Léa, Thomas en hun papa Manu, Théo, Rudy, Alesia, Kayla
Patricia
Vanessa
 Antoine en zijn papa Damien

Franz
 Karen
Claudia
 Veronica Louisa 
 Claudia Alejandra
  Alejandro 
 Ruddy
 Miguel
Claude jr 

haar klein- en achterkleinkinderen en achterachterkleinzoon
 
De families Sleeckx - van den Abbeele en Nuyttens - Schuermans


