
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.

Lisette Cuijpers

lid van Samana en OKRA

echtgenote van Jean Roothoofd

geboren te Duffel op 6 november 1944 en
thuis zachtjes ingeslapen op 31 december 2022.

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Dirk 
Broes, Kapelstraat 59 te Duffel na telefonische afspraak 
op 015 - 32 23 00.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid 
te nemen van Lisette tijdens de uitvaartplechtigheid in de 
kerk Sint-Franciscus van Sales, Mijlstraat te Duffel op 
vrijdag 6 januari 2023 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de 
kerk vanaf  9.45 uur.

Aansluitend aan de plechtigheid begeleiden wij haar naar 
haar laatste rustplaats op de begraafplaats te Duffel-
Mijlstraat.
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Dit melden u:

Jean Roothoofd
haar echtgenoot

Pascal en Katleen Roothoofd - Geens
Jana en Geoffrey
Jens

Tania Roothoofd
Gaia en Arne
Charis en Koen
Ben 

haar kinderen en kleinkinderen

Haar broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen.

Haar neven en nichten.

De families Cuijpers, Roothoofd, Sanders en Geeraerts.

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

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be

De familie dankt dokter Frank Demeulenaere, 
thuisverpleging Christophe Verniers

 voor hun goede zorgen.
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