Lieve kinderen, lieve klein- en achterkleinkinderen,
jullie weten met hoeveel belangstelling ik jullie
altijd heb gevolgd. Jullie waren goed voor mij.
Dankjewel voor alles.

†
Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Het afscheid in de OLV-Geboortekerk,
gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats
Schoonselhof heeft plaatsgevonden in intieme kring,
wegens de opgelegde maatregelen
ten gevolge van het Corona-virus.
Met onze bijzondere dank aan het
verplegend personeel van WZC Lichtenberg,
afdeling Polderstad.

Maria Van Campenhout

De familie dankt u voor uw steun en medeleven.

weduwe van Pierre Custers

Rouwadres
Museumstraat 16 bus 51, 2000 Antwerpen

Geboren in Hoboken op 21 mei 1920
en aldaar overleden op 25 april 2020.

online condoleren
www.gielis-veremans.be

Dit melden u met diepe droefheid:
Karel Paeshuys (†) en Christiane Custers (†)
Ludo Custers en Joanna Van Overschée
haar kinderen
Serge Van Puyvelde en Christel Paeshuys
Eric Custers en Ann Van Hecke
haar kleinkinderen
Yuna en Arthur
Naya
Nicolas

haar achterkleinkinderen

De families Van Campenhout, Custers en Paeshuys

Lieve Moeke
Moeke
Ik zal de verhaaltjes missen die je altijd over iedereen
wist te vertellen, maar vooral je dikke knuffels.
Deze maand zou je 100 jaar geworden zijn.
Ik ben zo trots op jou, je hebt je rust meer dan verdiend.
Geef ze hierboven maar allemaal dikke kussen,
zoals enkel jij dat kan.
Een hele dikke knuffel,
Yuna

Bedankt Moeke, dat jij er was
uren, maanden, jaren
Nicolas

Ik bewonder je om de weg die je hebt afgelegd
en de vele jaren dat je nog onder ons
bent mogen blijven. Echt iets om trots op te zijn.
Bij jou op bezoek komen, was een feest.
Jij was elke keer super blij om ons te zien.
En ik vond het leuk dat je dan een snoepdoos
tevoorschijn toverde om ons te verwennen
met lekkere koekjes. Soms speelden we ook
één van de leuke spelletjes die je
boven in een piratenkist bewaarde.
Toen je nog thuis woonde, luisterde ik graag
naar je verhalen over wat er allemaal gebeurd was
in de buurt. De laatste jaren volgden de verhalen
over wat je medebewoners allemaal hadden uitgespookt.
Het ga je goed daarboven,
hopelijk zoals je het altijd deed.
We gaan je allemaal heel hard missen.
Liefs,
Naya

