
Woorden schieten ons te kort.
Verdrietig omdat wij zo plotseling en

 onverwacht afscheid moeten nemen van 
onze lieve dochter, moeder, omi en zus.

Greet Verreyt
° Mortsel, 27 augustus 1952
†  Kontich, 3 december 2022.

Dochter van 
Rik (†) en Justine 

Moeder en schoonmoeder van
Evi en Freek

Omi van 
Fien en Lena

Zus, schoonzus en tante van 
Erik (†) en Xandra, kinderen en kleinkinderen
Herman en Marleen, kinderen en kleinkinderen
Wilfried en Mieke , kinderen en kleinzoon
Joris en Carla, kinderen en kleinkinderen
Hans en Marleen en kinderen 

Delen mee in ons verlies:
haar nonkels, tantes, neven en nichten.

De families Verreyt, Van Assche en Huybrechts.
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Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, 
afscheid te nemen van Greet tijdens de 

uitvaartplechtigheid in de kerk van Sint-Martinus, 
Gemeenteplein te Kontich op

 zaterdag 10 december 2022 om 12 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
 achteraan in de kerk vanaf  11.40 uur.

De asurne zal later in huiselijke kring
 een mooi plekje krijgen.

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 donderdag 8 december 2022.

 

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

Digitaal condoleren: www.bobtimmermans.be
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