
Dit melden u in droefheid :

Liliane Decoster,
Jan en Christiane De Preter - Decoster,
Dirk en Chantal Decoster - Bierchen,
Rudi en Gerda Decoster - Jacobs,
Marc en Ingrid Decoster - Bisschop, haar kinderen;

Geert en Kathleen,
     Stef,
Chris en Elke,
     Michelle,
Stijn en Loore,
     Lukas
     Viktor,
Jirka,
Nils en Elke,
      Loïc,
      Manouk,
Alexander,
Vincent,
Nick en Eline,
Alicia en Kenny,
Emilia, haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Roman en Maria Iwens - Buedts, kinderen en kleinkinderen,
Alfons(†) en Julia(†) Theys - Iwens en François(†) Op de Beeck,
Victor(†) en Jeannine Van Elsen - Iwens,
Georges en Maria(†) Iwens - Van Hole, kinderen en kleinkinderen, en Monique Schroeven,
Robert en Ivonne Stas - Iwens, kinderen en kleinkinderen,
Roger en Clementine Van der Veken - Iwens, kinderen en kleinkinderen,
Willy Iwens,

Henri(†) en Paula Decoster - Veltmans, kinderen en kleinkinderen, 
Frans(†) en Maria(†) Van Haesendonck - Decoster, kinderen en kleinkinderen, 
Jozef en Maria Decoster - De Weerdt, kinderen en kleinkinderen, 

                haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families Iwens, Decoster, De Cat en Bidée.

Met dank aan het personeel van WZC Damiaan en het Imeldaziekenhuis-afdeling Geriatrie-  
te Bonheiden, voor de goede zorg.
Ook dank aan de buren Lydia en Lucia.

- Tel. 016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be

Waar je ook bent,
ik zou het niet weten,
niet in tijd of afstand te meten, ik heb je bij me,
diep in mij,
daarom, ben je zo dichtbij.

†

Je hebt je strijd gestreden, je hebt het met veel moed gedaan
en wie kan zeggen hoe je hebt geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 

Mevrouw

Paula Iwens
weduwe van Marcel Decoster

geboren te Tremelo op 17 maart 1936 
en overleden in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 11 oktober 2020, 
gesterkt door het Ziekensacrament.

We hadden graag samen met u afscheid genomen van Paula. 
Door omstandigheden is dit nu niet mogelijk en zal de uitvaart in de parochiekerk 
van O.-L.-Vrouw van Bijstand te Tremelo in beperkte kring plaatsvinden.

Hierna leggen we haar te ruste op de begraafplaats van Tremelo. 

U wordt uitgenodigd om Paula een groet te brengen  
op donderdag 15 oktober 2020 van 19.00 tot 19.30 uur 
in Uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 te Tremelo, ingang Zuid, parking via Boterstraat.

Gedachteniseucharistie van de parochie op zondag 1 november 2020 om 10.00 uur.


