
Margot Van Hemeldonck

Geboren te Edegem op 13 mei 1989
en plotseling overleden te Berchem op 2 februari 2018.

We nemen afscheid van Margot in de kerk van Sint-Franciscus  
Schorvoort, Schorvoortberg 56 te Turnhout, op vrijdag 9 februari  
2018 om 10 uur, gevolgd door de teraardebestelling op de begraaf-
plaats Nazareth, Steenweg op Merksplas te Turnhout.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

In verbondenheid met Margot en met de parochiegemeenschap  
vieren we samen eucharistie op 4 maart 2018 om 10.30 uur in  
dezelfde kerk.

Rouwadres: 
Van Hemeldonck Robert, Parklaan 169, 2300 Turnhout

Condoleren online via www.tillalways.com

Dit melden u:

Tristan KOORNWINDER,  haar zoontje

Robert en Regine VAN HEMELDONCK - VANDAMME,
Ingrid BROCKEN,  haar ouders

Maria BROCKEN - VERSCHAEREN,  haar moeke

Laurens en Chiara VAN HEMELDONCK - ADAMS,  
haar broer en schoonzus

de families VAN HEMELDONCK, BROCKEN, VERBIST, 
NYS en VANDAMME,

haar nonkels, tantes, neven en nichten

  Begrafenissen-Crematies Maes-Beck - Otterstraat 12, 2300 Turnhout - Tel. 014 41 13 47

Waarom is de zon uit jouw gezicht gehaald
wat heeft het licht in jouw ogen gedoofd
wie brak jouw vleugels in de vreugde van 
een vlucht en joeg de dromen uit je hoofd?
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