
Leeft verder in de harten van:

Jozef  Oeyen
haar echtgenoot

Jeffrey Oeyen en Karleen Machiels
Lukas
Arthur
Torvi

haar zoon en kleinkinderen

Karel en Dina Nelis - Oeyen
haar schoonbroer en schoonzus

Haar neven en nichten.

De families De Swert, Oeyen, Van den Bulck en Toelants.

Rouwadres:      Familie Maria De Swert
          p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes

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

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be         
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Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het met veel geduld gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden, 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Maria De Swert
echtgenote van Jozef  Oeyen

geboren te Mortsel op 13 november 1945 en 
thuis zachtjes ingeslapen op 7 februari 2023.

De familie dankt dokter De Paep en het personeel van 
thuisverpleging I-MENS voor hun goede zorgen.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid 
te nemen van Maria tijdens de uitvaartplechtigheid in het 
Uitvaartcentrum Dirk Broes, Kapelstraat 59 te Duffel op 
dinsdag 14 februari 2023 om 14 uur. 

Samenkomst in de aula.

Aansluitend aan de plechtigheid vindt de asverspreiding 
plaats op de strooiweide op de begraafplaats te Kontich 
(Duffelsesteenweg).

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 vrijdag 10 februari 2023.
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