
         

              
         

mevrouw

Margriet Vertommen
weduwe van de heer Michel Nys

Geboren in Sint-Katelijne-Waver op 23 april 1930
en overleden in het WZC De Hazelaar in Kontich op 4 augustus 2022.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op donderdag 11 augustus 2022 om 10 uur 

in de O.-L.-Vrouw-over-de-Dijlekerk, Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen,
gevolgd door de bijzetting in de familiekelder op de stedelijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9u45.

U kan Margriet een laatste groet brengen in het stedelijk funerarium, 
Ziekebeemdenstraat 4 in Mechelen 

op vrijdag van 15u tot 19u, 
zaterdag van 9u tot 11u30, zondag van 14 u tot 16u30, 

maandag en dinsdag van 15u tot 19u.

Correspondentieadres:
Perdieus uitvaarten

tav familie Nys - Vertommen
Kerkhoflei 81, 2800 Mechelen

Condoleren:
www.perdieus-uitvaarten.be

Dit melden u:

Paul en Veerle Nys - Van Avermaet,
 Sofie en kinderen,
 Natalie en Nick en kinderen,
 Thomas en Ine en kind,
 Charlotte en Georges,
 Stefanie en Sam,
Patrick en Marina Nys - Spinnael,
 Ilse en Dimitri en kinderen,
 Bart en Evi en kind,
 Sara en Steven en kinderen,
 Nick,
Guy Nys (†), Martine Hennebo,
 Jarrik en Melanie en kinderen,
 Jirka (†),
Herman en Karine Lauwers - Nys,
 Kristof,
Paul en Martine Van Langendonck - Nys,
 Stefan en Lieselot en kinderen,
 Johan en Nathalie en kind,
 Maarten en Monika en kind,
  haar kinderen, klein-en achterkleinkinderen,

Jules (†) en Angèle (†) Vertommen - De Keyser, kinderen en kleinkinderen,
Paul (†) en Paula (†) Vertommen - Desimpel, kinderen en kleinkinderen,
Cyriel (†) en Yolande (†) Vertommen - De Cauwer, kinderen en kleinkinderen, 
Gilbert (†) en Paula (†) Charles - Nys en Paula (†) Vandeneynde, kinderen en kleinkinderen,
Missiezuster Maria Nys (†) van de Zusters Ursulinen van O.L.V.-Waver,
Missiezuster Bernadine Nys (†) van de Zusters Ursulinen van O.L.V.-Waver,
Missiezuster Martha Nys (†) van de Zusters Ursulinen van O.L.V.-Waver,
Ferdinand (†) en Josée (†) Charles - Nys, kinderen en kleinkinderen,
Frans en Lea Nys - Smets,
  haar broers, schoonbroers en schoonzussen.

De families Vertommen, Nys, Camps en Geets.

Met dank aan het verplegend, verzorgend personeel en de lieve medebewoners 
van het WZC De Hazelaar, afdeling Populier in Kontich voor de goede zorgen.

mama, al ben je 92 jaar geworden, je hebt ons even laten schrikken
zonder groot vertoon ben je stilletjes en vredig van ons weggegaan 
je was een voorbeeld van eenvoud en goedheid
je zit voor altijd in ons hart als stille en blije genieter 
al de mooie herinneringen aan de vaart en de goede opvoeding koesteren wij 
de kleinkinderen spreken nog steeds van de koekjes, de snoepkelder en de nagerechten
de ganse familie zal je missen maar je blijft voor altijd in ons hart




