Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Wie kan ooit begrijpen wat jij hebt geleden.
Wie kan ooit voelen wat jij hebt doorstaan.

Simone Vanheer
weduwe van

René Ceuleers

† 1986

Lid van Okra
Lid van Ziekenzorg Neerlinter
Geboren te Gosselies op 20 juni 1924
en zachtjes van ons heengegaan in het RZ Sint-Trudo
te Sint-Truiden op 25 augustus 2018.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Simone tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula van
het uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76 te Geetbets
op zaterdag 1 september 2018 om 10 uur,
gevolgd door de bijzetting in het familiegraf
op de begraafplaats van Neerlinter.
Samenkomst aan het uitvaartcentrum Hansen om 9.45 uur.
U kan Simone een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets,
op vrijdag 31 augustus 2018 van 19 tot 19.30 uur.
Rouwadres:
Familie Simone Vanheer
p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets

Zij leeft verder in de harten van:
Willy en Mariette LAEREMANS-CEULEERS
		Carine, haar metekind
		 Andy en Cindy
			kinderen en kleinkinderen
		 Stefan en Marleen
			en kinderen
Willy † en Agnes VANDERHAEGEN-CEULEERS
		 Alain en Anja, haar metekind
Danny en Merlisa CEULEERS-MARTINEZ
		 Jeroen en Anoushka
		 Gwendolien en Ann
			en kinderen
		Jennifer
		 Gellina en Jonas
				
haar kinderen, klein-, achter- en
				
achter-achterkleinkinderen,
Theofiel † en Lea † VANHEER-DENRUYTER
		 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Georges en Eveline HAPPAERTS-VANHEER
		 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Paul † en Eufrasie † DUSART-CEULEERS
		en zoon
				
haar zus, broer, schoonzussen, schoonbroers,
				
nichtjes en neefjes,
Maurice VANHEER
Dominique HAPPAERTS
				
haar metekinderen.
			
De families
VANHEER-HAPPAERTS en CEULEERS-CAUBERGS.
Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
haar huisarts Dr. Morren,
haar thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
het verplegend personeel van WZC Betze Rust
en het verplegend personeel van RZ Sint-Trudo D30.
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