
We hadden jullie liever het afscheid laten
bijwonen maar door de omstandigheden

 zal dit in beperkte familiekring plaatsvinden.

U kan de plech�gheid live volgen 
op woensdag 10 maart 2021 om 10 uur

via www.pues.be.

Een laatste groet aan Mona kan gebracht worden 
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent 

tot en met dinsdag 9 maart 2021 - 18 uur 
na telefonische afspraak op het nummer 016 60 15 06.

Met dank aan het verzorgend en verplegend personeel 
van het WZC Zonneweelde in Rijmenam,

aan dokter Mortelmans en aan allen 
die haar met de beste zorgen hebben omringd.



Dit melden u:

Bruno en Els Ceuppens - Ronsmans
 Inge Ceuppens
  Emile en Carlo�a
 Joris en Ines Ceuppens - Goormans
Jos en Hilde Vandecappelle - Ceuppens
 Arnout en Katrien Vandecappelle - Nys
 Brahim en Geertje Boutmouzzar - Vandecappelle 
  Amani en Thami
Wim Ceuppens
Erik en Jos Ceuppens - Wouters
Willy en Bieke Smout - Ceuppens
 Simon en Kathleen Bedert - Smout
  Lukas en Jozefien
 Hannelore Smout
 Roeland Smout
 Dieter Smout
Hans en Tinneke Ceuppens - Demol
 Diederik Ceuppens
 Helena Ceuppens
 Aarica Ceuppens
 Woubrecht Ceuppens

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Lilly Stoppie

Oscar Van Meerbeek

haar zus en schoonbroer

Bewonderenswaardig was je levenskracht
Strijden deed je tegen pijn
Je kinderen konden niet geliefder zijn
Verplegen was je missie
Je bent in rust van ons heengegaan
We zullen je nooit vergeten

MEVROUW

Mona Stoppie

echtgenote van wijlen Bob Ceuppens

Verpleegster

geboren in Wezembeek-Oppem op 10 september 1923 
en overleden in Rijmenam in WZC Zonneweelde
op 2 maart 2021.

Ik heb de wi�e waterlelie lief,

daar die zo blank is en zo s�l

haar kroon uitplooit in ’t licht.

Rijzend uit donkerkoelen vijvergrond,

hee� ze het licht gevonden en ontsloot

toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak

en wenst niet meer...

Frederik Van Eeden

 016 - 60 15 06   www.pues.be


