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Zij leeft verder in de herinnering van

Philemon Bieseman † 
Marleen Bieseman en Eddy Segers
 haar kinderen ;

Bart Bieseman
Tom Bieseman en Davina
 Bjarne
Elke De Munck en Reynout
 Ameline en Julie-Elise
Joeri De Munck en Lithal
 Soula en Ronin
Jo De Munck en Evelien
 Lore en Wout
Maarten De Munck en Kelly
 Luiz en Jack
 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Deelt mee in dit verlies:
Anja en Ronny De Doncker - Paridaens

Haar neven en nichten ;

De families Stevens, Bieseman, De Man en Segers. 

Met bijzondere dank aan het personeel 
van het WZC Sint Jozef te Moerzeke, afdeling ‘De Caeije’.

U kan ons steeds uw medeleven betuigen door schriftelijkU kan ons steeds uw medeleven betuigen door schriftelijk
of online een hartverwarmend bericht te bezorgen:of online een hartverwarmend bericht te bezorgen:
Familie Bieseman en Stevens,Familie Bieseman en Stevens,
Dr. Haekstraat 106, 9200 GrembergenDr. Haekstraat 106, 9200 Grembergen
of www.rouwcentrum-merckx.beof www.rouwcentrum-merckx.be

“ Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je stierf,

‘ t is vreemd, maar die vergeet je;
het is je dikwijls zelfs ontgaan:

je zegt: ik ben wat moe,
maar op een keer, 

dan ben je aan je laatste beetje toe.”                                                                                                                                           
(T.H.)

Wij nemen afscheid van

Ludwina Stevens
Weduwe van Gaston Bieseman † 2004

Geboren te Grembergen op 28 mei 1926
en van ons heengegaan te Moerzeke 

in het WZC Sint-Jozef op 19 februari 2023, 
begeleid door de gebeden van de Kerk.

Allen die Ludwina gekend hebben en genegen waren 
nodigen wij vriendelijk uit op de uitvaartliturgie aan de asurne

in de Sint-Margaretakerk te Grembergen 
op maandag 27 februari 2023 om 10 uur. 

Samenkomst aan de kerk vanaf 9.45 uur.

Aansluitend vertrouwen wij Ludwina en Gaston toe aan de 
natuur op de strooiweide van de begraafplaats te Grembergen.
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