
Dit melden u:

Charles (†) en Rosa (†) Michiels - Segers

Frans (†) en Denise Segers - Wellekens

Gerard (†) en Maria (†) Van de Weyer - Segers

Frans (†) en José Belderbos - Segers

Jos (†) en Ida (†) Hoefkens - Segers

Staf  en José (†) Segers - Van Dijck

Leonard en Alice Segers - Cornelis
Jos en Elza Segers - Dom
Paul en Rita Goossens - Segers
Remond en Martha Segers - Mertens
Walter en Francine (†) Segers - Op de Beeck

Eduard (†) en Magda Plettinx - Segers
haar broers, zussen, 

schoonbroers en schoonzussen

Haar neven en nichten.

De families Segers en Van den Bergh.

Rouwadres:      Familie Louisa Segers
          p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes

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

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be         
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Ik ben moe na deze lange reis…
Al wat ik vraag is een rustige slaap 
en dromen van hen die ik liefhad.

Louisa Segers

lid van KVLV

geboren te Aartselaar op 14 mei 1935 en thuis 
zachtjes ingeslapen op 1 februari 2023, 

gesterkt door het heilig sacrament van de zieken.

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 Wieza tijdens de uitvaartplechtigheid in de 
parochiekerk Sint-Leonardus, Laar te Aartselaar op 
zaterdag 11 februari 2023 om 9.30 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf  9.15 uur.

Aansluitend aan de plechtigheid begeleiden wij haar naar 
haar laatste rustplaats op de begraafplaats te Aartselaar.
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