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Een bijzondere en welgemeende dank aan alle medewerkers
van het WZC Pniël voor de liefdevolle zorgen tijdens haar verblijf.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons,
de kerkelijke afscheidsdienst voor Mariette bij te wonen

in de kerk Heilige Familie, Van Dornestraat in Deurne, 
op zaterdag 17 december 2022 om 11.30 uur.

Samenkomst in voornoemde kerk, vanaf 11.15 uur.

(gelegenheid tot parkeren naast het parochiecentrum Scinda)

Na de afscheidsdienst zullen de asurne van Mariette en de asurne
van haar echtgenoot naast elkaar begraven worden in het 

urnenbos van de begraafplaats Ruggeveld in Deurne.

(wegens werkzaamheden dient u te parkeren op de parking van 
Sportoase Groot Schijn, Ruggeveldlaan 488 in Deurne)

Rouwcorrespondentie per post:  Familie Basteyns - Simons
p/a Begrafenissen Ceulemans  |  Ten Eekhovelei 206, 2100 Deurne

Digitaal condoleren kan via www.ceulemansbegrafenissen.be

Na een uitzonderlijk lang en gelukkig leven,
is voor altijd vredig ingeslapen

mevrouw
Mariette Van Goey

weduwe van de heer

Filip Antoon Basteyns († 13 april 2021)

Zij werd geboren in Antwerpen op 21 januari 1925 en is zacht 
ingeslapen in het WZC Pniël in Pulderbos op 4 december 2022.

Zij was de moeke en moemoe voor

Marie-Jeanne Basteyns, weduwe van Freddy Veekemans,

August en Irène Basteyns - Simons, 
haar kinderen

Werner en Cindy Veekemans - Verbeeck,
 kinderen en kleinzonen,

Didier en Sandra De Schrijver - Veekemans,
 kinderen en kleinkinderen,

Yves en Svenja Van Herck - Veekemans,
 kinderen en kleinzoon,

Wendy Veekemans en kinderen,

Saskia Veekemans en kinderen,

Gert en Debbie Basteyns - Goossens en kinderen,

Dominique en Ann Van Den Bosch - Basteyns en kinderen,
haar klein-, achterklein- 

en achterachterkleinkinderen
de aanverwante familie
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