
Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid 
te nemen van Erna tijdens de uitvaartplechtigheid in het 
Uitvaartcentrum Dirk Broes, Kapelstraat 59 te Duffel op 
vrijdag 3 maart 2023 om 11.30 uur. 

Samenkomst in de aula.

Aansluitend aan de plechtigheid zal de asverspreiding 
gebeuren op de strooiweide van de begraafplaats te Duffel 
(Merodestraat).

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Dirk 
Broes, Kapelstraat 59 te Duffel na telefonische afspraak 
op 015 - 32 23 00 tot en met woensdag 1 maart 2023.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres:      Familie Erna Leemans
          p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes

Bruul 10, 2570 Duffel
Tel. 015 - 32 23 00

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be         
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Laat mij nu in vrede rusten 
de weg was lang en moeizaam 

de last niet altijd licht.

Erna Leemans

geboren te Mechelen op 4 januari 1940 en
 van ons heengegaan in het AZ Sint-Maarten

 te Mechelen op 23 februari 2023.

Dit melden u:

Roger (†) en Marcella Steurs - Leemans
haar zus

Yannick Steurs
haar neef

Alfons s’ Jongers

De familie dankt het personeel en de vrijwilligers van
 het WZC Hof van Arenberg te Duffel en het personeel 

van het AZ Sint-Maarten te Mechelen 
 voor hun goede zorgen.
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