
Moeders gaan maar sterven niet
Zij leven en zij geven
Zolang men moeders kindr’en ziet
Zolang zal moeder leven. 



In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering

mevrouw

Bertha Meeus
Weduwe van de heer Hugo Van Raemdonck

Weduwe van de heer André Rooms 

Lid van Markant Temse 
Lid van Neos

Lid van Liberale Vrouwenbond
Lid van Landelijke Gilde

Geboren te Temse op 26 april 1943 
en van ons heengegaan te Tielrode op 26 juni 2022.

Een laatste groet aan Bertha en een moment van samenzijn met haar familie
is mogelijk bij Wase Uitvaartplanner, Singel 13 te Sint-Niklaas, 

op donderdagavond 30 juni van 19 tot 20 uur.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtige 
uitvaartliturgie in de O.L.Vrouwekerk, Markt te Temse, op zaterdag 2 juli 2022 om 11 uur.

Gelegenheid tot groeten en condoloren van de familie vanaf 10.30 uur. 

Aansluitend wordt Bertha begraven bij haar echtgenoot André 
op de begraafplaats van Elversele.

Rouwadres: Familie Bertha Meeus
p/a Wase Uitvaartplanner

Singel 13 - 9100 Sint-Niklaas



Bertha leeft verder in de harten van

haar kinderen en kleinkinderen

 Kurt en Musetta † Bracke - Van Raemdonck

  Maxim Bracke

  Eline Bracke en Wanne

 Carlos en Carola Cabrejos - Van Raemdonck

  Lorena Cabrejos en Pieter-Jan

  Giulia Cabrejos en Wannes

 Freddy † Rooms

 Erik en Mireille Rooms - Van Royen

  Sylvie Rooms en Michel

  Christof Rooms en Charlotte

 Johan en Jeannine Catthoor - Rooms

  Jolien Catthoor en Massimo

  Amber Catthoor en Lucas

haar zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

de families Meeus, Van Raemdonck en Rooms.

Een speciaal woord van dank aan haar huisarts Dr. De Neve en 
het verzorgend personeel van Huize Vincent voor de liefdevolle verzorging.

Ook onze oprechte dank aan iedereen die haar de laatste maanden 
met vriendschap en liefde heeft omringd.

 U kan een persoonlijk berichtje of een gedeelde herinnering 
aan Bertha achterlaten op waseuitvaartplanner.be


