Bedroefd om zijn heengaan,
maar dankbaar voor zijn leven onder ons
melden wij u het overlijden van
Een man is heengegaan,
op zondag 13 september 2020.
Hij werd geboren op 8 april 1933
te Wijnegem.
Hij was een echtgenoot, een
vader, een opa, een vriend.
Een schrandere lieve mens,
met veel humor, niet altijd de
gemakkelijkste, nooit saai,
inspirerend, een gever.
Een levensgenieter ook.
We zijn droevig, en we zijn blij
dat hij ons gezien heeft,
gegidst heeft, gegeven heeft.
Hij passeerde niet
onopgemerkt op deze aardbol.
Hij heeft er wat van gebakken,
en van dat gebak heeft hij veel
gedeeld.
Dat zit nu in ons.
Dat houden we bij.
Dat geven we verder door.

Dit melden u:

Armand Ruymaekers

Myriam Simons

echtgenoot van Myriam Simons

Herman en Marleen De Backer - Ruymaekers
Simon, Arno, Robin †, Billie
Dirk en Kristine Ruymaekers - Rombaut
Marius en Hannelore, Isa en David
Koen en Hilde Ruymaekers - Horemans
Laure, Arno en Christina
Walter Ruymaekers
Sarah, Charlotte en Stefanie
Peter en Tanja Ruymaekers - Michielsen
Katoo en Seppe, Paulien, Emma
Jeroen en Ann Vermeylen - Ruymaekers
Celien, Thomas en Jana, Rosie
Stef en Inneke Dillen - Ruymaekers
Florette, Gustaaf
zijn kinderen en kleinkinderen

Hij werd geboren te Wijnegem op 8 april 1933
en is thuis te Ranst zachtjes ingeslapen
op 13 september 2020.

Wegens de maatregelen tegen het verspreiden van het
Coronavirus heeft de uitvaartplechtigheid, gevolgd door
de bijzetting van de asurne in het urnenveld op de
begraafplaats van Wommelgem-centrum,
in beperkte kring plaats.

zijn echtgenote

Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer van
Begrafenissen Goossens & Celis te Wommelgem,
Kerkplaats 5, na telefonische afspraak,
03/ 449.68.61. t.e.m. donderdag 17 september.

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

delen in dit verdriet:
zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Ruymaekers en Simons.
Voor de goede zorgen de laatste weken bedanken
wij zijn huisarts Jan, zijn collega’s en allen die hem
met de beste zorgen hebben omringd.

