Bedroefd maar dankbaar, omdat wij moeder en bobon
zo lang in ons midden mochten behouden,
nemen wij in intieme kring afscheid van

mevrouw

Louise Thierens
Weduwe van de heer Omer Dobbelaer

Liefste Ma, Bobon,
Slaap nu maar vredig, we zullen de liefde, de warmte en
de vele mooie momenten samen blijven koesteren.

Geboren te Sint-Niklaas op 4 maart 1922 en

En laat ons nog eenmaal het gebed bidden

overleden te Nieuwkerken in WZC ‘Populierenhof’

wat ge de laatste tijd honderden malen hebt gebeden:

op 23 oktober 2020.
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
________

de Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons,

Ma werd overgebracht naar rouwcentrum Brys,
Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas, waar u haar
een laatste groet kan brengen op
woensdag 28 oktober 2020 tussen 19.00 en 20.00 uur,
mondmasker is verplicht tijdens de begroeting.

Na de plechtigheid leggen wij haar te ruste
op de begraafplaats te Nieuwkerken.

arme zondaars, nu en
in het uur van onze dood.
AMEN

Louise is graag gezien door:
Daniëlla en Leo
haar kinderen
Carl en Marijke
		

Milan en Lars

Met dank aan:
haar huisarts dr. M. Tersago,
voltallig personeel van WZC ‘Populierenhof’ voor de 10 jaar
goede zorgen en
haar trouwe buur Alena De Meester voor de trouwe bezoekjes

Tom en Sally
		

Jelle, Melissa en Joren

Ellen en David
haar klein- en achterkleinkinderen
Andre en Bea Thierens - De Jonghe en kinderen
Danny en Godelief Van Eynde - Thierens,
			

kinderen en kleinkinderen

Familie Louise Thierens

			

p/a rouwcentrum Brys

			Sparrenhofstraat 162
haar neven en nichten

Aanverwant aan de families:

Rouwadres: 		

			9100 Sint-Niklaas.
Condoleren via:

www.brys.be

Thierens, Dobbelaer, Van Hoye en Van Acker

Louise Thierens
° 4 maart 1922
† 23 oktober 2020

03.777.85.65

