
Diep bedroefd, maar dankbaar voor al het goede
en waardevolle dat wij van haar gekregen hebben,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Jacqueline Van der Auwera
levensgezel van André Van den Avyle (†2018)

Geboren te Mechelen op 4 september 1937
en overleden in WZC Damiaan te Tremelo op 7 juli 2018.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen afscheid te nemen 
van Jacqueline op ZATERDAG 14 JULI 2018 om 10.00 uur
in de aula van uitvaartcentrum  Eraly, 
Kruisstraat 169 te Tremelo, ingang zuid, via parking Boterstraat, 
gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats
van Keerbergen.

Samenkomst in de aula vanaf 9.30 uur.

Rouwadres:
Familie Van der Auwera
p.a. Uitvaartverzorging Eraly,
Kruisstraat 169 - 3120 Tremelo.

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be
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Dit melden u:

Richard(†) en Nicole Haest - Van der Auwera,
 kinderen en kleinkinderen,
Luc en Lou Van der Auwera - Verhoeven,
 kinderen en kleinkinderen,
Marc en Nicole Van der Auwera - Vranckx,
 kinderen en kleinkinderen,
                      haar zus, broers, schoonzussen, neven en nichten;

Annick Van der Auwera,                                    haar petekind;

Dirk Declercq,                                                    haar beste vriend;

De families Van der Auwera en Crab.

Met dank aan de artsen en het verzorgend personeel 
van WZC Damiaan, voor de toegewijde zorg.
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