De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen
en iedereen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien.
- Toon Hermans

Dankbaar nemen wij afscheid van
onze lieve echtgenote, dochter, mama, zus en oma

Antje van den Bergh
echtgenote van Willy Evenepoel
geboren te Halle-Saale, Duitsland, op 29 februari 1944 en omringd door de liefde van ons allen
heengegaan in het UZ Brussel te Jette op 14 maart 2019.
Gewezen voorzitter van vereniging VBV Dender Bonsai
Dit melden u met diepe bedroefdheid:
Willy Evenepoel

haar echtgenoot

Mark Evenepoel & Marie-Odette Kibibi
Nadia Evenepoel & Stefaan Van Rompay
Tatjana en Natasha Van Rompay
Noa en Niels Evenepoel

haar kinderen
haar kleinkinderen

Oscar † Van den Bergh & Ursula Butz
Roger Van den Bergh & Paulette De Bouver
Diana Van den Bergh & Jean-Pierre Van Rompaey

haar ouders
haar broer, zus, schoonbroer en schoonzus

Haar neven en nichten en de families VAN DEN BERGH, EVENEPOEL, BUTZ, VAN DEN HOVE, REINICKE
en aanverwanten.
Met dank aan de spoeddienst, dr. De Filette, de dienst Hematologie: prof. dr. Schots, dr. Fostier,
dr. Trullemans en het verplegend personeel van het UZ Jette.
Wij nodigen u vriendelijk uit om van Antje afscheid te nemen in de Sint-Martinuskerk,
Brusselsesteenweg te Meise op zaterdag 23 maart 2019 om 14.30 uur.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de kerkdienst.
Antje schonk haar lichaam aan de Vrije Universiteit Brussel ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk werk.
Volgens de wens van Antje zullen de crematie en asverstrooiing gebeuren
in alle intimiteit op een later tijdstip.
Bloemen, noch kransen, maar u kan een storting doen voor de Stichting tegen Kanker
(BE45 0000 0000 8989) met mededeling “Ter nagedachtenis van Antje van den Bergh”.
Rouwadres: Zerlegem 14, 1860 Meise

Online condoleren via www.pauwelsbegrafenissen.be

