
Weduwe van Eduard Engels († 1985)

Geboren te Vorst op 10 juni 1927 en overleden in het OLV ziekenhuis te Aalst op 1 december 2022.

Zij leeft verder in het hart van:

Patricia Engels

Michèle en Philippe Engels - Van Brabandt

        Sofie en Stijn Van Brabandt - Dekens, Ella en Vic

        Renate en Kevin Van Brabandt - Van de Velde en Miel

        Eduard Van Brabandt                                                                                     

Haar zus, neven en nichten.

De families Kix - Engels - Coppens - Van Grunderbeeck.    

haar kinderen en kleinkinderen 

                                                          

                                                                                                                                       

                                                                                                                                      

Online condoleren: www.rouwcentrum-vandamme.be    
Rouwadres: Tav Familie Marlies Kix,  p/a Rouwcentrum Van Damme - Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke

Samen willen wij afscheid nemen en terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Marlies
tijdens de plechtigheid in Motbaan 1 (Flor Hofmanslaan) te LebbekeRouwcentrum het Afscheid, 
op vrijdag 9 december 2022 om 10.30 uur, waarna haar urne thuis een plaatsje krijgt.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 10.15 uur.

Met dank aan de Huisartsenpraktijk De Sutter, de medewerkers van het Dagzorgcentrum De Oase te Opwijk,
de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis en 
Dokter Souffriau en het personeel van de dienst Geriatrie van het OLV ziekenhuis te Aalst.

Wij nemen afscheid van onze oma

Er is mogelijkheid om Marlies een laatste groet te brengen bij Rouwcentrum Van Damme, 
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op woensdag 7 december 2022 van 18 tot 19 uur.

Nooit was iets te veel.
Je bezat zoveel liefde en wij kregen allemaal ons deel.
Er valt nu een groot gat op de plaats waar eens 
onze dierbare moeder en oma zat.
Je blijft altijd in onze harten voortbestaan
ook al is het heel erg moeilijk zonder je verder te gaan.

Rouwcentrum Van Damme - Lebbeke - www.rouwcentrum-vandamme.be - 052 41 44 55

Tu n'es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis
Victor Hugo


