
  

Herinner mij 
maar niet in sombere dagen 

herinner mij in de stralende zon 
toen ik alles nog kon.  

Anny Pelgrims 
geboren in Zaventem op op 28 juli 1939 

 en er overleden op vrijdag 30 april 2021. 

De afscheidsplechtigheid rond de asurne,  
gevolgd door de teraardebestelling 
op de begraafplaats van Zaventem,  

zal in intieme familiekring plaatshebben  
in de aula VGB te Zaventem 

 op donderdag 6 mei om 11u.

  
Dit melden u met diepe droefheid 
maar dankbaar om wie zij was :  

Daniel en Griet Van Goethem - Van Campenhout 
     Jelle en vriendin Anouk 
     Kaatje en vriend Michael 
Michel (†) Van Goethem 
           haar kinderen en kleinkinderen  

Maggy en Guy Pelgrims - Cardoen 
                                        haar zus en schoonbroer 
Haar neven en nichten 
De families Pelgrims en Cludts 

Met dank aan Dokter Artoos alsook aan het personeel  
van  het WZC Trappeniers voor de goede zorgen. 

Rouwadres :  
Familie Van Goethem 
p.a. Nijverheidsstraat 9 - 1930 Zaventem 
Condoleren : www.funerals.be
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