
 

Een mengeling van pijn en tranen 
slechts af en toe een sprankje hoop 
gedreven door een sterke wilskracht 
hoewel het onheil nader sloop 
je gedachtenis zal immer blijven 
te vroeg ben je van ons heengegaan 
we houden van je en zijn je dankbaar 
voor alles wat je hebt gedaan 

 
Aan onze liefde werd ontnomen 

 

† 
 

mevrouw 
 

Elisa De Ridder 
 

weduwe van de heer Jozef Kindermans 
weduwe van de heer De Beul Lucien 

 

geboren te Opwijk op 4 mei 1928 en  
er overleden in het wzc De Oase op 9 januari 2023 

 
De Verrijzenisviering waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

zal plaatshebben in de Sint-Jozefkerk te Droeshout 
 

op zaterdag 14 januari 2023 om 10 uur 
 

gevolgd door de crematie en de uitstrooiing  
op de strooiweide van Droeshout 

  

Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur 
 

Gelegenheid tot groeten in het funerarium Vandeperre  
(ingang in de Dorpssteeg, via de Fabriekstraat) 

op donderdag 12 januari 2023 van 19 tot 19.30 uur 
 

De Eucharistieviering die hoort bij de Verrijzenisviering  
zal plaatshebben op 25 februari 2023 om 19 uur 

 
ZIJ RUSTE IN VREDE 

 
 
Dit melden u met diepe droefheid: 
 

Roger† Kindermans 
Christiane Kindermans en Partner André Frooninckx 
Rita en René† Kindermans – Dieu 
Josephiene Kindermans 
Odette en Marc Kindermans – Michiels 
Petrus† en Chantal Kindermans – Dufelding 
Paula† Kindermans  
 haar kinderen 

 

Kris Neirynck  
Walter Neirynck 
Freddy† Neirynck  

Sylvie Dieu, partner en kinderen 
Jean-Paul Dieu, partner en kinderen 
Cathy Verhasselt, partner en kinderen 
Lucien Rottiers, echtgenote en zoon 
Christophe Rottiers, partner en kinderen 
Evy Rottiers en partner 
Diana Michiels, partner en zoon 
Kristel Kindermans, partner en zoon 
Kenny Kindermans en partner 
Katleen Kindermans en partner 
Jason Kindermans en partner 
Cody Kindermans  
 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

Haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten 
 

De families De Ridder, Kindermans en De Beul 
 

Dank aan dokter L.Moens en het personeel van het wzc De Oase 
  
Rouwadres: Steenweg op Vilvoorde 439, 1745 Opwijk 

 
Rouwbegeleiding Vandeperre, Marktstraat 43, 1745 Opwijk, 02 452 89 32 
Rouwbetuiging via begr-vandeperre.be 
 




