
Dit melden u met diepe droefheid:

Ann Vyvermans en Kris Wessels,
          Simon en Benjamin,
Bea Vyvermans en Peter Lemmens,
          Nathanael en Myrddin,
Karin Vyvermans (†),

zijn dochters, schoonzonen en kleinzonen

Albert Vyvermans (†) en Jeanne Voorspoels,
          kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
Arthur Carpentier (†) en Maria Vyvermans,
          kinderen en kleinkinderen,
Armand Vyvermans en Godelieve Voorspoels,
          kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Willem Peeters en Nelly Vyvermans,
          kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
René De Beckker en Jeanne Vyvermans,
          kinderen en kleinkinderen,

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

de families Vyvermans, De Buf, Oeyen en Vermoere.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe ‘n beetje.
En alle beetjes die je stierf,

‘t is vreemd, 
maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.

Maar op ‘n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Heel verdrietig,
maar ook dankbaar omdat wij samen met hem op pad mochten gaan,

nemen we afscheid van 

Jos Vyvermans
geboren te Kontich op 16 oktober 1929

overleden te Kontich op 20 mei 2020

echtgenoot van Marie-José De Buf († 2006)

De begrafenisplechtigheid en de bijzetting in de familiekelder op de begraafplaats
van Kontich vinden in alle intimiteit plaats gezien de uitzonderlijke omstandigheden.

We zouden het wel fijn vinden indien jullie op zaterdag 30 mei 2020 om 11.30 uur
een kaarsje branden om zo even aan hem en aan ons te denken.

Indien u Jos nog een laatste groet wenst te brengen, kan dit in het mortuarium
van het rouwcentrum Gielis-Veremans, tot en met donderdag 28 mei,

na telefonische afspraak op het nummer: 03.457.11.58

Met speciale dank aan allen die Jos de laatste jaren mee ondersteund hebben,
in het bijzonder zijn huisdokter Marianne Busschots en het hele team

van het WZC De Hazelaar in Kontich.

Geen bloemen, noch kransen, gedenk Jos met een gebed en een plaatsje in uw hart.

Rouwadres:
Begrafenissen Gielis-Veremans, Antwerpsesteenweg 80, 2550 Kontich.

online condoleren: www.gielis-veremans.be


