Jouw lieve, warme zorgen brachten
zoveel licht, troost en kracht,
engel fel en teder in ieders hart

Elza Lemmens
de Bonnie - ons Elske
dochter van de smid

Grote liefde van Hubert Kuypers †
Geboren te Hove op 2 februari 1943
’s Nachts weggegleden uit het leven te Hove op 1 april 2020

Dit melden u met droefheid:
Anneke Schampaert - Marie Standaert - Luc Schampaert
haar kinderen en kleindochter
Jan (†) en Agnes Bruyndonckx - Lemmens
Gab (†) en Simone De Ranter - Lemmens
Edmond en Ivonne Oyen - Lemmens
Raymond en Marie-Louise (†) Lemmens - Guldentops
Willy en Frieda Lemmens - T’Jampens
Robert en Monique Verstreken - Lemmens
Willy (†) en Maria Verstreken - Lemmens
Imelda Lemmens (†)
Walter en Lutgarde Wuyts - Lemmens
Mark en Ann Lemmens - Van Roy
Dirk en Martine Lemmens - Soons
haar broers, zussen, schoonzussen en schoonbroers
Haar neven, nichten en verwanten van de families
Lemmens, Vanderlinden en Schampaert

We nemen afscheid van Elske in beperkte familiekring
in de parochiekerk Sint-Laurentius te Hove op Goede Vrijdag.
Op een later tijdstip zal er een passend eerbetoon volgen.

Rouwadres: Anneke Schampaert
Mortselsesteenweg 47 - 2540 Hove
Mogelijkheid tot digitaal condoleren via www.dieterrits.be

Veel te kort hebben wij voor jou mogen zorgen
Dank aan:
Jan Timmermans om er te zijn, Carry Simons en haar team voor de lieve, goede
zorgen en uitstekende verpleging, kinesist Saar Lens voor haar dagelijkse inzet en
kracht, kinesist Marleen Withages voor haar ervaring en troost, huisdokter
Marleen Smet, altijd klaar met de juiste aanpak en geruststelling, Iris Smouts en het
team Neurologie van professor Jonathan Baets, de Als Liga voor bijstand en steun,
Dokter Chappel en zijn team kinesisten van het ZNA Middelheim voor de
jarenlange begeleiding en zorg.
Alle vriendinnen en vrienden, de buren voor hun hart onder de riem.

