Rouwen om dit afscheid:

Met stil verdriet melden wij u het overlijden van

Johanna (Anna) van Elst
Lid van Ziekenzorg Pamel
weduwe van Adolf Beeckmans (†

1979)

geboren te Groesbeek (Nederland) op 28 maart 1918
en na een mooi en rijkgevuld leven op 103-jarige
leeftijd overleden in het WZC Onze-Lieve-Vrouw
te Pamel op 15 januari 2022, gesterkt door de ziekenzalving.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
in de St.-Apolloniakerk, Kapelleweide te Ledeberg-Roosdaal
op ZATERDAG 22 JANUARI 2022 om 11 uur, gevolgd door
de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats
van Roosdaal (Lostraat).

Henri en Christiane Beeckmans - Gordts,
Steve en Greet Beeckmans - Van den Winckel,
Gust, Josse, Cis en Warre,
Tim en Hanne Beeckmans - Van Den Bosch,
Phil en Max,
Lana Beeckmans,

Gilbert Beeckmans,
Kris en Sophie Beeckmans - Renson,
Maya, Tom en Fee,
Wim en Marianne Beeckmans - Nijs,
Anse, Floor en Tijn,
Theo en Frieda Borloo - Beeckmans,
Bart Borloo,
Tom en Veerle De Schryver - Borloo,
Lore, Marie en Thor,
Toon en Hannie de Laat - Aarts,
Frank en Loes de Laat - Slegers,
Sam en Bas,
Jurgen en Mathieu de Laat - Bakermans,
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
delen in dit verdriet:
haar zus, broers, schoonzussen, neven en nichten,
de families van Elst, Beeckmans, Derks en Du Bois.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.45 uur.
De offergang geldt als begroeting.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Een woord van dank aan de directie, het verzorgend en verplegend personeel
en de vrijwilligers van het WZC Onze-Lieve-Vrouw te Roosdaal
voor de liefdevolle zorgen die Anna mocht ontvangen.
Schriftelijk condoleren:

U kan het afscheid volgen (livestreaming) via de link:
https://youtu.be/r1nj0NxuHP0
of open youtube en geef in de zoekbalk de naam Johanna van Elst in.

Familie Anna van Elst
p/a rouwcenter Segers
Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal.
Digitaal condoleren via
www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren.

