
We zullen nooit vergeten wat je voor ons bent geweest.

de heer

Maurits Ruymaekers
echtgenoot van Emilda Vanwinge

Geboren te Schriek op 24 april 1941
en overleden in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 19 april 2021.

Dit melden u bedroefd:

Zijn echtgenote:  Emilda Vanwinge,

Zijn kinderen:  Nadine Ruymaekers,
       Marleen Ruymaekers - Willy Van der Auwera,
        Erwin Ruymaekers - Nancy Nijsten,
        Lutgarde Ruymaekers,

Zijn kleinkinderen: Robin Vanhoof  - Nele,
         Shana Verachten - Matthias,

Zijn broer, zus, en schoonzussen: Gaston Ruymaekers - Annie Verschueren,
   Arlette Ruymaekers - Gaston(†) Keuppens,
   Leon Ruymaekers - Gerda Van den Dries,

Zijn neven en nichten,

De families Ruymaekers, Vanwinge, De Weyer en Torfs.

Met dank aan zijn huisarts, de dokter van wacht, de artsen en het personeel van UZ Gasthuisberg te Leuven 
voor de zorg en ondersteuning.

Rouwadres:
Uitvaartverzorging Eraly: Kruisstraat 169 - 3120 Tremelo.

E: condoleren@eraly.be

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be

We hadden graag samen met u afscheid genomen van Maurits.
Door omstandigheden is dit nu niet mogelijk

en zal de uitvaart in beperkte kring plaatsvinden.

Wij vertrouwen zijn as toe op de strooiweide op de begraafplaats van Schriek.

U kan Maurits een groet brengen op
donderdagavond 22 april 2021 van 19.00 tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum Eraly,

Kruisstraat 169 te Tremelo, ingang Zuid, parking via Boterstraat.

Gelieve rekening te houden met de sociale afstand en mondmaskerplicht.

Wij hadden u graag uitgenodigd op de koffietafel.
Door de beperkende omstandigheden is dit nu niet mogelijk.

Wij willen ons hiervoor verontschuldigen.

De natuur schrijft jouw naam 
in de mooiste kleuren 
ik ruik jouw liefde 
in de lentegeuren 
ik denk aan jou 
bij een vogel die fluit 
ik voel jouw adem 
in de wind en op mijn huid 
jij bent zo dichtbij 
in de bomen die ontluiken
jouw schoonheid is zichtbaar 
als een vlinder die open plooit 
je bent om me heen 
in alles verweven 
je bent de warmte, de liefde, 
de wind en misschien wel men leven.


