Liliane Anteunis

Met droefheid nemen wij afscheid van

Liliane Anteunis
echtgenote van Marcel Reynaert

Ik zei heel zacht
en zo zacht als jij
ik hou van jou
hou jij ook van mij

geboren te Gent op 12 juni 1948
en er overleden op 11 mei 2019
omringd door haar geliefden.

En ‘k weet nog goed
dat toen de stilte zei:
“houwen zo”
zachter nog dan wij

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Liliane
tijdens de uitvaartplechtigheid bij de asurne

		

Toon Hermans

op VRIJDAG 17 MEI 2019 om 14 uur
in het crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi.

Dit melden u:
Marcel Reynaert
haar echtgenoot;
Kenneth en Saskia De Vos - Reynaert
Lesley Reynaert
haar kinderen;
Christiane Anteunis
kinderen en kleindochter
Roland en Agnes Van Haudenhuyse - Anteunis
kinderen en kleinkinderen
Marcel en An Anteunis - Buysse
en dochter
Lucien (†) en Anita Anteunis - Maes
dochter en kleinzoon
Marin en Jutta Anteunis - Blum
en kinderen
Patrick en Miranda Anteunis - Maes
en kinderen
haar broers, zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten;

Haar urne zal een plaats krijgen in haar vertrouwde omgeving.

Liever geen bloemen maar een vrijblijvende bijdrage voor
Kom op tegen Kanker BE03 4886 6666 6684
met vermelding ‘ter nagedachtenis van Liliane 140205114’

U kunt Liliane nog een laatste groet brengen in het mortuarium
van AZ Jan Palfijn, Watersportlaan te Gent,
iedere dag tot en met woensdag van 9 tot 19 uur.

De families Anteunis en Reynaert.
Met dank voor de goede zorgen van:
haar huisarts dr. Van Den Braembussche Stephanie,
het verplegend personeel dienst Oncologie van UZ Gent,
het team van de Palliatieve Zorgeenheid AZ Jan Palfijn te Gent
en in het bijzonder familie en vrienden voor alle steun en liefde.

Rouwbetuiging: Familie Reynaert - Anteunis
p/a Begrafenissen Chr. Bracke, Bredestraat 72, 9041 Oostakker
Online condoleren: www.begrafenissenbracke.be

