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Bedroefd nemen wij afscheid van mevrouw

Marie-Jeanne Lismont
echtgenote van wijlen de heer François Abeels

Geboren te Opheers op 13 augustus 1925 en omringd door haar 
familie zacht in de Heer ontslapen te Sint-Truiden  op 3 april 2019

De afscheidsplechtigheid waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de aula van het funerarium Guilliams
op dinsdag 9 april 2019 om 11.00 uur , gevolgd door de

begrafenis op het kerkhof van Mechelen-Bovelingen

Samenkomst in de aula vanaf 10.45 uur

U kan een laatste groet brengen in het
funerarium Guilliams, Gelinden-Dorp 26 te Gelinden
op maandag 8 april 2019 van 19.00 uur tot 19.30 uur

in het bijzijn van de familie

Online condoleren: www.begrafenissen-guilliams.be

Schriftelijk rouwbeklag:
 Begrafenissen Guilliams t.a.v. familie Abeels-Lismont,
 Gelinden-Dorp 26/001 3800 Gelinden

Dit melden u met diepe droefheid

Alphonse & Annie Nicolaes – Abeels
                                                                                       haar kinderen; 

†Romain & †Hubertine  Grommen - Lismont     
†Jean & †Josephine Latour - Lismont
†Leon & †Roza  Vandersmissen- Lismont
†Henri & †Lucie  Lismont- Vanmechelen
†Louis & Simone Abeels – Hoebregts
                                  Broers, zusters schoonbroers & schoonzusters;
Madeleine  Grommen
†Georges & Madeleine Onkelinx – Latour
 Kinderen & kleinkinderen
Jean - † Catherine -Marie Josée  Thewis - † Latour – Malaise
 Kinderen & kleinkinderen 
†Albert & † Marie Josée  Vandersmissen – Horion
 Kinderen & kleinkinderen
Jean Marie & Marie France  Lismont – Lambermont 
 Kinderen & kleinkinderen 
Henri & Rosita  Frisson – Abeels 
 Kinderen & kleinkinderen
Danny & Annete  Vandersmissen – Abeels 
 Kinderen & kleinkinderen
Marcel & Elly  Lemaire – Abeels
 Kinderen & kleinkind
Frank & Annick  Jennée – Abeels
 en kinderen
     Haar neven, nichten, achterneven, achternichten en aanverwanten;

Joris & Femke Das haar 2 oogappels

De families Lismont – Deckers en Abeels – Mignolet

Dank aan dokters Rega -Sterkendries & Gaspart en al het personeel 
van WZC “Den Akker” voor de goede verzorging.

Al heb je pijn geleden, rust nu maar uit.
Je strijd is gestreden, de opperste vrede is verkregen


