
Door mooie herinneringen gesterkt 
nemen wij afscheid van 

Denise Geybels

echtgenote van Walter Van der Gucht

Zij werd geboren te Mortsel op 20 maart 1948 
en is thuis zacht ingeslapen, omringd door haar gezin 

te Mortsel op 19 juli 2022.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Denise op dinsdag 26 juli 2022 om 14.00 uur, 

in rouwcentrum “In het Avondrood” te Mortsel, 
Kerkstraat 98.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 13.45 uur.

De asverspreiding op zee 
zal op een later tijdstip plaatsvinden in intieme kring.

Geen rouwkledij.
Denise hield van kleur.

Rouwadres:
Familie Denise Geybels
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

Denise zal gemist worden door:

Walter Van der Gucht, 
haar echtgenoot,

Tine Van der Gucht,
Eva Van der Gucht en Domenico Mertens,

haar dochters en schoonzoon,

Reinhilde Geybels (†) en Willy Dens, 
 Ellen Dens en Bart Annemans, 
 Koen Dens, 
Ingrid Geybels (†),
 Philippe Wangen en Katrien Nuyts en kinderen, 
 Isabelle Wangen en Kristof Callier en kinderen, 
 Caroline Wangen en Marc Druart en kinderen, 
 Christine Wangen en Dimitri Van Roy en kinderen, 

haar zussen, schoonbroer, neven en nichten,

Karel Van der Gucht en echtgenote Kerstin, 
Ivo Van der Gucht (†),
Lieveke Van der Gucht en Leo Custers (†), 
Hildeke Van der Gucht en Ludo Akkermans, 
Leentje Van der Gucht en Ludo Hellings,
Els Van der Gucht en Seye Awoyinka,
 en hun kinderen en kleinkinderen,

haar schoonboers, schoonzussen, neven en nichten.

Met dank aan huisarts Waerebeek, de thuisverpleging
en al het personeel van WZC Huis St.-Jozef te Berchem 

voor de goede en liefdevolle zorgen.

“Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf, 

’t is vreemd, maar die
vergeet je. Het is je

dikwijls zelf ontgaan, je
zegt ik ben wat moe. Maar
op een keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.”
                                       

Toon Hermans


