
Suzanne Scheppers

geboren te Rupelmonde op 7 januari 1933 en zachtjes van ons heengegaan
in wzc De Regenboog te Zwijndrecht op 16 november 2021.

De plechtige uitvaartliturgie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal opgedragen worden in de parochiekerk O.L.V. Bezoeking te Rupelmonde

 op zaterdag 20 november 2021 om 10 uur.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 9.45 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling van haar asurn bij haar echtgenoot
in het familiegraf op de begraafplaats te Rupelmonde.

weduwe van de heer Petrus De Mayer

Wij danken het zorgteam van wzc De Regenboog en
allen die tijdens haar leven voor haar hebben gezorgd.

Rouwadres: familie De Mayer p/a Kruibekestraat 3 - 9150 Bazel
Online condoleren mogelijk via www.schelde.land

Dankbaar voor haar liefde en toewijding
nemen wij afscheid van 

-  Laten we haar liefdevol gedenken -

zij was de moemoe van:

mevrouw

zij was zus, schoonzus of tante van:

Uitvaartverzorging Scheldeland     03 830 62 66

Jeff en Yasmin
Roza en Paul
Marc en Greta
Eric en Sandra
Luc en Marleen
Peter en An

Kelly en Jelle, Raven en Niels, Bronke, Storm, Zef
Bart en Tess, Anke, Jana     
Els en Kristof, Fie, Gust
Katrien en Benny, Tim, Wout
Thomas en Lorelinde, Robin
Stephanie en Bart, Mathis, Nicolas
Elke en Dennis, Andreas
Femke x
Nell
Emma
Christophe en Evelien, Lucas, Mila
Fien
Merel

Henri en Leonarda x Scheppers - De Kerf, kinderen en kleinkinderen
Julien x en Marie-Louise x  Huysmans - Scheppers, kinderen en  kleinkinderen
Gilbert en Alice De Maeyer - Scheppers
Marcel x en Eliane De Maeyer - De Bruyne, kinderen en kleinkinderen
Alfons x De Maeyer 
François x De Maeyer

zij was moeke van:

De families: Scheppers, De Mayer, Van Steenacker en Deyaert.

-  eerste gebreveteerde leidster Chiro Rupelmonde -
- voormalig bestuurslid Gezinsbond -

- Gesterkt door het gebed van de Kerk -

Rozentranen
mooie rozen werden er je gegeven
bloemen die hoorden bij je leven
het is of elke bloem je een ander verhaal vertelde
maar je ogen hielden haar in het oog
die ene roos die naar je boog
tranen van vreugde kon je laten
daar al die kleur geurende rozentranen

U kan Suzanne een laatste groet brengen in het rouwcentrum 
van Uitvaartverzorging Scheldeland, Kerkstraat 92 te Bazel,

op donderdagavond 18 november 2021 van 19 uur tot 20 uur.


