
 Denk aan mij terug maar niet in de dagen van pijn en verdriet  
Denk aan mij terug in de stralende zon hoe ik was toen ik nog alles kon. 

 
 

Aan onze liefde werd ontnomen 

mevrouw 
 

   Yvonne Vermeiren      
 

weduwe van de heer René Tirry 
 

geboren te Sint-Ulriks-Kapelle op 5 augustus 1938 en  
overleden in het WZC Hof ter Waarbeek op 5 september 2021 

 

De ceremonie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in het Rouwcentrum Van Hemelrijck te Asse op 

maandag 13 september 2021 om 10 uur, 
gevolgd door de uitstrooiing van de as op de rustplaats van Asse 

 

Gelegenheid tot een laatste groet aan Yvonne in het 
Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69 te Asse,  

op donderdag van 18.30 tot 19.00 uur 
 

 
 
 
 
Dit melden u met diepe droefheid: 
  

Ludwig en Conny Tirry - Verlie haar zoon 
  

Silke Tirry 
Stijn en Joy Tirry - Wouters haar kleinkinderen 
  

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  
  

De families Vermeiren en Tirry 
 

Dank aan dokter Anouk De Raedemaeker 
Het personeel van het WZC Hof ter Waarbeek 
Het personeel van I-mens 

 
ZIJ RUSTE IN VREDE  

 

 
Rouwadres: P.a. Van Hemelrijck Tav de familie Vermeiren 
 
Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69, 1730 Asse, tel. 02 452 89 32 
Condoleren via begr-VanHemelrijck.be 
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