Ik ben zo moe na deze lange reis
Al wat ik verlang is een rustige slaap
En dromen over hen die ik liefheb.

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent
Als je mensen ziet maar ze niet meer herkent
Je niet meer bewust bent van tijd en pijn
Dan zal de eeuwige rust een verlossing zijn

Met pijn in ons hart nemen we afscheid van

Monique Vanhumbeeck
geboren te Schaarbeek op 15 april 1937 en met heel veel liefde omringd
van ons heengegaan in het WZC “Ter Burg” te Nossegem op 21 mei 2020,
gesterkt door de ziekenzalving ontvangen van Pater Frederik.

Zij was de toegewijde echtgenote van
Jaak Pauwels
Wij nemen, gezien de omstandigheden, in beperkte familiekring waardig
van Monique afscheid in de Sint-Martinuskerk van Zaventem
op donderdag 28 mei om 11u30.
Gelieve dan ook in gedachte samen met ons bij Monique te zijn.

de liefdevolle mama en schoonmama van
Marie-Christine & Marc Pauwels - Crombez
Jacques & Sarah Pauwels - Vanhoutte
Isabelle & Marc Pauwels - Deronde
Astrid & Walter Pauwels - Vangrunderbeeck
de trotse meter van
Katrien (✝), Pieter-Jan en Karolien & Tom
Mattias & Annelien, Florian en Lennert
Bram, Sander en Maarten
Willem & Fien, Tijl en Wannes

Wij zijn fier op haar belangeloze inzet voor de Scouts & Gidsen
Zaventem, mede-oprichtster van het oudercomité Sint-Jozefsschool,
kernlid KAV Sint-Martinus, gewezen secretaris Gezinsbond, gewezen
voorzitster Kind & Gezin en haar grote betrokkenheid voor nog zovele
andere goede doelen maar in het bijzonder voor “ Bond Zonder Naam “.
Mama hield van bloemen maar nog meer van sociaal engagement.
Een vrijblijvende gift aan “ Bond Zonder Naam “ met als mededeling
Monique Vanhumbeeck is welkom op BE33 5230 8009 0046.

de zus en schoonzus van
Pierre (✝) & Magda Vanhumbeeck - Vanlangendonck, kinderen en kleinkinderen
Claire Vanhumbeeck en kinderen
Maggy Vanhumbeeck
René (✝), Daniël (✝) & Jacqueline (✝) Languillier - Broche - Pauwels, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Maurits (✝) & Annemie Marain - Pauwels, kinderen en kleinkinderen
Freddy (✝) & Agnes Pauwels - Vander Elst en Jörgen (✝)
Herman & Roos Willems - Pauwels, kinderen en kleinkinderen
Jos & Marleen Vandenbroeck - Pauwels, kinderen en kleinkinderen
De families Vanhumbeeck, Pauwels, Geusens en Charels.
We bedanken in het bijzonder Dokter Martine Van Audenhaege, al het personeel van het WZC Ter Burg
en hun vrijwilligers voor hun steun en goede zorgen.

