
  

Bedroefd maar dankbaar om wie zij voor ons was, 

melden wij u het overlijden van  

Maria Van Haver 
weduwe van Raoul Goris 

geboren in Vilvoorde op 30 juni 1930 en overleden te 
Nossegem op 9 september 2021. 

De afscheidsplechtigheid rond de asurne zal doorgaan op 
woensdag 15 september 2021 om 11uur


in de Aula VGB. 

Bijeenkomst in het funerarium, 
Onderwijsstraat 37 in 1930 Zaventem vanaf 10u45. 

 Aansluitend zal haar as begraven worden in het urnenveld 
op de begraafplaats van Zaventem 

  

Dit melden u 
Bruno en Marleen Van Eyken - Goris 
	 Elke en Jelle 
	 	 Vic, Cas 
	 Roel 
Cory en Rita Goris - Sels 
	 Genevieve en Kurt 
	 	 Luka, Lenn 
	 Gorrit 
	 Barbara en Kristof 
	 	 Liarne, Lina 
                haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Delen mee in het verdriet 
haar zussen, schoonbroer, neven en nichten. 

Met dank aan Dokter Martine Van Audenhaege en 
het personeel en vrijwilligers van WZC Ter Burg voor 
de goede zorgen. 

Rouwadres :  
Familie Goris - Van Haver 
p.a. VGB Funerals Onderwijsstraat 37 - 1930 Zaventem 
Condoleren : www.funerals.be

VGB Funerals - Benoît en Lionel Vangrunderbeek 
info@funerals.be  -  www.funerals.be  -   02/725 00 25
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Vanuit jouw stilte waaien woorden aan 
zachter nog dan fluisteringen. 

Ze doen mij "graag-zien" liedjes zingen. 
Ik kan ze woord voor woord verstaan. 

Vanuit jouw stilte waaien woorden aan 
zachter nog dan fluisteringen. 

Ze doen mij "graag-zien" liedjes zingen. 
Ik kan ze woord voor woord verstaan. 


