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Mijn laatste reis, mijn laatste wens ...

Jenny Elsen
echtgenote van Theo Mattheus

Rotselaar 11/03/1951  -  Leuven 26/07/2019

Eerste hoofdcorrespondente o.r. K.U.Leuven
Gewezen spelend lid Nieuw Wezemaals Toneel
Quizzer in hart en nieren
Haakster/breister voor het goede doel

De totaalsom van ons leven wordt gevormd
door de uren waarin wij liefhadden. 
    W. Busch.

Met uitzonderlijke dank aan:

* Mijn echtgenoot Theo voor zijn niet aflatende zorg,
   voor alle kleine dingen in het leven die een mens gelukkig maken

* Mijn zoon Yannick, mijn trots en mijn rots in de branding

* Mijn zus José en schoonbroer Frans, nicht Ann en kozze Dirk 
   met hun kinderen Arne, Lene en Tim voor hun zorgzame 
   handen en hun medeleven

* Al mijn schoonzussen en schoonbroers - de Mattheussen - met
   hun kinderen en kleinkinderen. Hun bezorgdheid was een grote 
   steun voor mij. Wij hebben zoveel leuke feesten en etentjes
   meegemaakt

* Mijn nicht Godelieve en haar echtgenoot François en hun 
   dochter Greet. Evenals mijn neef Stany en Francine. Wij hebben
   veel plezier gemaakt op onze etentjes. Een mooie herinnering
   voor mij.

* Al mijn buren, vrienden en vriendinnen, medequizzers, leden van
   de breiclub: een dikke merci! Hun bezoekjes, hun spontane hulp;
   ik zal dit missen....

* Het medisch en verzorgend personeel U.Z. Gasthuisberg;
   de huisartsen van de groepspraktijk De Midgaard
   (vooral Dr. M.Dimbour); de verpleging van het Wit-Gele Kruis,
   kinesist Wim Minnen die mij zo goed ondersteund hebben in
   moeilijke momenten . 

Ik verwacht jullie allen op de begraafplaats van Wezemaal
op maandag 5 augustus 2019 om 12.00 uur
om afscheid te nemen en mijn asverstrooiing bij te wonen.

Voor mij geen bloemen.

Een steuntje in de rug van Kom op tegen Kanker
via rekeningnummer BE03 4886 6666 6684
code 140-209-457.

Daar zouden jullie mij veel plezier mee doen.

Adieu aan iedereen en zorg goed voor mijne Theo.


