
Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid 
te nemen van Marie-Louise tijdens de uitvaartplechtigheid 
in de kerk Sint-Petrus en Paulus, Kerkplaats te 
Wommelgem op maandag 13 februari 2023 om 11 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf  10.45 uur.

Aansluitend aan de plechtigheid zal de bijzetting van de 
asurne gebeuren in het urnenveld op de begraafplaats te 
Wommelgem.

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum 
Bob Timmermans, Kapelstraat 59 te Duffel na 
telefonische afspraak op 015 - 32 23 00 tot en met vrijdag 
10 februari 2023.

De familie dankt het personeel 
van WZC Wommelgheem 
voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Familie Marie-Louise Silbersack
p.a. Uitvaartverzorging Bob Timmermans
Mechelsesteenweg 78, 2550 Kontich
Tel. 03 - 457 37 37 

Digitaal condoleren: www.bobtimmermans.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.

Marie-Louise Silbersack

weduwe van René Van Camp 

geboren te Antwerpen op 20 juli 1923 en van ons 
heengegaan in het WZC Wommelgheem te 
Wommelgem op 6 februari 2023, gesterkt 
door het heilig sacrament van de zieken.

Dit melden u:

Hugo en Greet Van Camp - Luypaers
haar zoon en schoondochter

Jan Van Camp
Jeroen en Lut Van Camp - Barrezeele

Anne-Sophie, Vincent
haar klein- en achterkleinkinderen

Ik ben moe na deze lange reis…
Al wat ik vraag is een rustige slaap 
en dromen van hen die ik liefhad.

haar zoon en schoondochter

haar klein- en achterkleinkinderen

Marie-Louise Silbersack

weduwe van René Van Camp 

geboren te Antwerpen op 20 juli 1923 en van ons 
heengegaan in het WZC Wommelgheem te 
Wommelgem op 6 februari 2023, gesterkt 
door het heilig sacrament van de zieken.

Dit melden u:

Hugo en Greet Van Camp - Luypaers

Jan Van Camp
Jeroen en Lut Van Camp - Barrezeele

Anne-Sophie, Vincent


