
Leeft verder in de harten van:

Glenn Busschots
haar echtgenoot

Marc en Bea De Neef  - Op de Beeck
haar ouders

Werner en Ingrid Tambuyser - Apers
haar schoonouders

Joren en Tine Van Camp - De Neef
Vic

Gregory Schippers
Nyssa

Haar oma, nonkels, tantes, neven en nichten.

Rouwadres:      Familie Liesbeth De Neef
          p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes

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

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be         

haar zus, schoonbroers, neef en nicht
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Omdat het leven mooi was samen met jou,
wordt het leven moeilijk zonder jou.
Omdat je moedig en hoopvol was 

willen wij dat ook zijn. 

Liesbeth De Neef
echtgenote van Glenn Busschots

geboren te Duffel op 13 februari 1989
 en overleden in het AZ Sint-Maarten 

te Mechelen op 16 maart 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid 
te nemen van Liesbeth tijdens de uitvaartplechtigheid in 
het Uitvaartcentrum Dirk Broes, Kapelstraat 59 te Duffel 
op zaterdag 25 maart 2023 om 13.30 uur. 

Samenkomst in de aula.

Aansluitend aan de plechtigheid zal de bijzetting van de 
asurne in het urnenveld gebeuren in intieme kring op 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 22 maart 2023.
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