
Dit melden u:

Jan (†) Oerlemans
Veerle

Paul (†) en Annie Mortelmans - Oerlemans
Natalie en Mike en kinderen
Tom en Anik en kinderen

Gust Oerlemans en Bernadette Vermeiren

Erna Oerlemans en Jos Hechtermans
Inge en Guy en kinderen
Bart en Melissa en kinderen

 haar broers, zussen, 
schoonbroers, schoonzus, 

neven en nichten

Haar neven en nichten.

De families Oerlemans, Cuypers, 
     Van Looveren en Melis.

Met dank aan het personeel van het WZC De Hazelaar 
te Kontich en in het bijzonder het personeel van de 

afdeling Notelaar voor de goede zorgen.

Rouwadres:   Familie Mia Oerlemans
  p.a. Uitvaartverzorging Bob Timmermans
  Mechelsesteenweg 78, 2550 Kontich
  Tel. 03 - 457 37 37 

Digitaal condoleren: www.bobtimmermans.be
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Mijn laatste groet is voor hen
die mij in mijn onvolmaaktheid kenden

en mij liefhadden.

R. Tagore

Mia Oerlemans

lid van De Goede Kant

weduwe van Staf  Cuypers

° Wuustwezel, 2 juni 1937
† Kontich, 27 december 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 
te nemen van Mia tijdens de uitvaartplechtigheid in de 
kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Holle 
Weg te Kontich-Kazerne op zaterdag 7 januari 2023  
om 11.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de 
kerk vanaf  11.15 uur.

Aansluitend aan de plechtigheid zal de asverspreiding 
plaatsvinden op de strooiweide op de begraafplaats te 
Kontich (Duffelsesteenweg).

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Bob 
Timmermans, Kapelstraat 59 te Duffel na telefonische 
afspraak op het nummer 03 - 457 37 37 tot en met 
donderdag 5 januari 2023.
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