Jij wonderlijke vrouw
Met je grote hart
Wat zullen wij je missen

Anita Mabilde
1931 - 2022
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†
Bedroefd maar dankbaar om wat zij voor ons heeft
betekend, melden wij u het overlijden van
Mevrouw

Anita Mabilde
Weduwe van de heer
Eduard Beurms († 2007)
Geboren te Burst op 8 oktober 1931 en omringd
door haar familie, rustig van ons heengegaan
in Assistentiewoningen ‘Ter Velden’
te Burst op 25 augustus 2022.
Gesterkt door de ziekenzalving.
De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Burst op
woensdag 31 augustus 2022 om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.
De crematie en de bijzetting van de asurne in het columbarium
op de begraafplaats te Burst, zullen in beperkte familiekring
plaatsvinden op een later tijdstip.

Dit melden u:
Dirk(†) en Jenny BEURMS - DULLAERS en Romain VAN WESEMAEL
Jessie BEURMS en Marc BERWOUTS
Aaron, Robin
Dennis BEURMS en Kim DE TROYER
Amber en vriend Stef
Tessa BEURMS
Hilde BEURMS en Maurice VAN VAERENBERGH
Jens VAN CANEGEM
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Delen mee in het verdriet:
haar schoonzussen (†), schoonbroers (†), neven en nichten
De families: MABILDE, BEURMS, DE BACKER en DE NEEF
Oprechte dank voor de goede zorgen aan:
Linda en Jan van Assistentiewoningen Ter Velden,
haar huisarts dr. T. Verstraete,
het team van de thuisverpleging Jo De Naeyer
en haar kinesiste Wendy Van Impe.
Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet aan Anita
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op
maandag en dinsdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.
Rouwadres:

Uitvaartzorg Calders - Bael
T.a.v. familie Beurms - Mabilde
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

