
Met grote dankbaarheid voor alles wat zij voor ons allen 
heeft betekend, melden wij u het heengaan van

Mevrouw

Elza Beirinckx
weduwe van Pierre Van den Bergh
levensgezel van Christian (†) Huyghens

Geboren in Tremelo op 25 juli 1940
en thuis overleden in Baal op 7 oktober 2017.

Dit melden u:
Karel en Dawn Van den Bergh - Peiman en Kelsea,

Nick, Elka en Chayenne,
Jan en Thérèse Van den Bergh - Monyuyta’à en Abigail,

Shana, Hayley en Shary, 
haar kinderen en kleinkinderen;

Haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Beirinckx, Van den Bergh, Van Eycken en Pelgrims.

Met een  oprechte dank aan de thuisverpleging ”De glimlach” 
voor hun toegewijde zorg

De crematie zal in stilte plaatshebben.
U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen afscheid te nemen 
van Elza op DONDERDAG 12 OKTOBER 2017 om 10.00 uur
in de aula van uitvaartcentrum  Eraly, Kruisstraat 169 in Tremelo, 
ingang zuid, via parking Boterstraat.
Samenkomst in de aula om 9.40 uur.

Na de afscheidsplechtigheid volgt de bijzetting van de urne 
op de begraafplaats van Baal.

U kan een groet brengen aan Elza op dinsdagavond 10 oktober 
2017 van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum Eraly, 
Kruisstraat 169 in Tremelo, ingang zuid, parking via Boterstraat.

- 016 53 68 50  |   condoleren via eraly.be
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Rouwadres: Pastoriestraat 30 - 3128 Baal.
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