Moe maar dapper gestreden,
is een sterke vrouw heengegaan

Lieve Warmenbol
echtgenote van Georges Ebinger
Zij werd geboren te Antwerpen op 8 oktober 1931 en is overleden
in GZA Sint-Augustinus te Wilrijk op 3 februari 2019,
gesterkt door de Ziekenzalving.
al wat sterft zal bloeien
de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien
Toon Hermans

De plechtige uitvaartliturgie waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats
op vrijdag 8 februari 2019 om 11 uur,

in de kerk van Sint-Lodewijk te Mortsel, Osylei 73.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne in het
urnenveld op de begraafplaats van Mortsel-Dorp in intieme kring.
Er is gelegenheid tot groeten in rouwcentrum
“In het Avondrood”, Kerkstraat 98 te Mortsel op
donderdag 7 februari 2019 van 17.30 uur tot 18.15 uur
of na telefonische afspraak (03/449.68.61).

Rouwadres :
Familie Lieve Warmenbol,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u :
Georges Ebinger,		

haar echtgenoot,

Luc en Caroline Ebinger - Vermeulen,
Erik en Johanna Ebinger - Stoot,
Stefaan en Marina Ebinger - De Grande,
Luc (†) en Katelijne D’heem - Ebinger,
haar kinderen en schoonkinderen,
Gunther en Katrijn D’heem - Van Veldhoven, Lauren, Jasper,
Birgit D’heem,
Jeroen en Katrein Claessens - Ebinger, Sam,
Michael en Jessie Ebinger - Swinkels,
Robrecht en Jolien Ebinger - Barbé, Malou,
Louis en Karen Zwaan - D’heem,
Wouter en Izarra Ebinger - Pascual-Madorran,
Caitlin Ebinger,
Matthias Ebinger,
Louka Ebinger,		
haar klein- en achterkleinkinderen,
Vicaris-generaal Bruno Aerts,

vriend van de familie,

Hendrik (†) en Jeanne (†) Warmenbol - Snoeys,
Emiel (†) en Jeanne (†) Luyten - Warmenbol,
Karel (†) en Annie (†) Warmenbol - Cuypers,
Tony en Martha Warmenbol - Gallet,
en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
haar broers, zus, schoonbroer en schoonzussen,
haar neven en nichten.

Bloemen noch kransen.
Met dank aan de huisarts en het verplegend personeel van
GZA Sint-Jozef te Mortsel en GZA Sint-Augustinus te Wilrijk
voor de warme en liefdevolle zorgen.

