
Dit melden u met droefheid:

Ludo Struyf
haar echtgenoot

Herbert en Sabrina Struyf  - Locorotondo
Ella
Ian
Leon
Lou

Aldo Struyf

Wia Struyf
Sylke
Mylan

haar kinderen en kleinkinderen

De families Vermeylen, Struyf, Heremans en Mampaey

De familie dankt dokter Jolien Van Herbruggen, 
de verpleging van het Wit-Gele kruis, 

kinesist Guy Van der Auwera 
en PHA voor hun goede zorgen.

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

Digitaal condoleren: www.bobtimmermans.be
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De familie dankt dokter Jolien Van Herbruggen, 
de verpleging van het Wit-Gele kruis, 

kinesist Guy Van der Auwera 
en PHA voor hun goede zorgen.

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend
 naar alles wat zij voor ons heeft betekend, 

hebben wij afscheid moeten nemen van

Angela Vermeylen

echtgenote van Ludo Struyf

geboren te Schriek op 21 augustus 1936 en 
thuis zachtjes ingeslapen op 28 november 2022,
gesterkt door het heilig sacrament van de zieken.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 
te nemen van Angela tijdens de uitvaartplechtigheid in 
de 

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

De asurne zal bijgezet worden in het urnenveld op de 
begraafplaats te Kontich in intieme kring.

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum 
Bob Timmermans, Kapelstraat 59 te Duffel na 
telefonische afspraak op 03 - 457 37 37 tot en met vrijdag 
2 december 2022.

Sint-Martinuskerk, Gemeenteplein te Kontich op 
maandag 5 december 2022 om 11.30 uur.
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