
†
Zoals een bloem haar kelk sluit na het laatste zonnelicht,
zo ben je van ons heengegaan, zo zacht, zo stil, zo vederlicht
en op je lippen lag een lach alsof je zicht had op het licht
van de eeuwig nieuwe dag

Mevrouw 

Alma Van Craen
echtgenote van François Roelants

Geboren te Schriek op 14 augustus 1942
en onverwacht thuis overleden te Tremelo op 12 oktober 2015.

Bestuurslid KVLV - Grootlo

De afscheidsplechtigheid rondom de asurne, waartoe wij 
u uitnodigen, zal plaatsvinden in het crematorium Hofheide, 
Jennekensstraat 5 te Nieuwrode (Holsbeek)
op ZATERDAG 17 OKTOBER 2015 om 14.30 uur.

De bijzetting van de urne op de begraafplaats te Tremelo 
zal in beperkte kring plaatsvinden.

Wij komen samen in de ontvangstruimte van het crematorium 
om 14.15 uur.

U kan Alma een groet brengen  
op vrijdag 16 oktober 2015 van 18.30 tot 19.00 uur 
in uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 - 171 te Tremelo, 
ingang Zuid, parking via Boterstraat.

Dit melden u :

François Roelants, 
             haar echtgenoot;

Michel Roelants,
Luc en Sonja Roelants - De Maesschalck en Thomas, 

haar kinderen ;   

Ludo en Lydia Op de beeck - Van Craen, 
kinderen en kleinkinderen,

Justin en Maria Vandenbroeck - Roelants, 
kinderen en kleinkind,

haar zus, schoonbroers en schoonzus, 
neven en nichten;

De families Van Craen, Roelants, Verhaegen en Goossens.

Uitvaartverzorging Eraly - 016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be 
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