
Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,

hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Gemma Nauwelaerts
echtgenote van Jozef  Op de Beeck

geboren te Putte op 30 september 1942 en 
thuis zachtjes ingeslapen op 27 februari 2023.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de 
kerk vanaf  10.15 uur.

Aansluitend aan de plechtigheid zal de bijzetting van de 
asurne gebeuren in het urnenveld van de begraafplaats te 
Sint-Katelijne-Waver (Zonstraat).

Met dank aan dokters Van Engeland en
 kinesist Joke Ooms voor de goede zorgen.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 
te nemen van Gemma tijdens de uitvaartplechtigheid in de 
kerk van Sint-Catharina, Markt te Sint-Katelijne-Waver op 
woensdag 8 maart 2023 om 10.30 uur.

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 maandag 6 maart 2023.
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Dit melden u met droefheid:

Jozef  Op de Beeck
haar echtgenoot

Fred en Kristel De Groof  - Op de Beeck
Jordi en Ninke

Quinten
Karlien en Mario

Lana, Siska

Kris en Isabelle Op de Beeck - De Caluwe
Laurence
Charlotte

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Haar schoonzussen en schoonbroer.

Haar neven en nichten.

De families Nauwelaerts, Op de Beeck, 
Cornelis en Glorie.

Rouwadres: Familie Gemma Nauwelaerts
p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes
Bruul 10,  2570 Duffel
Tel. 015 - 32 23 00

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be
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