
Als ik doodga, huil maar niet
Ik ben niet echt dood, moet je weten

‘t Is maar een lichaam dat ik achterliet,
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten

     B. Vermeulen

 

†

Mevrouw

Denise Seeuws
Geboren te Ganshoren op 13 oktober 1939 en 

overleden in het UZ Brussel te Jette op 30 december 2022

De uitvaartplechtigheid, rond de asurne, zal plaatshebben 
in de parochiekerk Sint-Martinus te Ganshoren 

op vrijdag 6 januari 2023 om 10 uur

Samenkomst en begroeting in de kerk, 
Koningin Fabiolaplein van Ganshoren, vanaf 9.40 uur 

Nadien volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium 
op de begraafplaats van Ganshoren

Liever geen bloemen of kransen 
maar eerder een gift aan ‘Kom op tegen Kanker’ op 

het rekeningnummer BE03 4886 6666 6684 met referentie: 
Ter nagedachtenis van Denise

U kan Denise een laatste groet brengen in het mortuarium van 
het UZ Brussel, op dinsdag 3 januari 2023 van 14.30 tot 16 uur

Rouwadres:

Familie Marechal
Maxe Smallaan 13
1083 Ganshoren

Dit melden u:

Yves Marechal
Philippe (†) Marechal
Rudi Marechal

haar zonen

Jade Marechal
Christelle Bastenier
Cathy Bastenier
Fred Bastenier
Michael Bastenier

haar kleinkinderen

Frederic (†) en Tine (†) Lambrechts - Seeuws
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Ward (†) en Maria (†) Droeshout – Seeuws
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Hélène (†) Seeuws
Paul (†) en Yvette Seeuws – Boussard
 kinderen, kleinkind en achterkleinkind
Denis en Betty Vanhulle – Seeuws
 kinderen en kleinkind

haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

Mieke Eeckhout-Desmedt
haar beste vriendin

De families Seeuws en Geeurickx

Met dank aan haar huisarts Dr. Brys, alsook aan de 
thuisverpleging ARCUS en aan het verplegend personeel van 
het UZ Brussel voor hun goede zorgen

Uitvaartzorg Willems - Strombeek-Bever 02/267.17.97 - Wemmel 02/460.51.52
Rouwregister online www.begrafenissen-willems.be



En dormant, je rêvais 
que la vie n’était que joie.
En me réveillant je constatais 
que la vie n’était que service.
J’ai servi et découvris 
que servir est une joie.
-
Een goede moeder kan nooit sterven,
ook al is ze heengegaan.
Er zijn teveel herinneringen
die van haar blijven bestaan.

Denise Seeuws
1939 - 2022


