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†
Mevrouw

MARIA MANGELSCHOTS
echtgenote van Camiel LAEVEREN

Geboren te Geel op 19 april 1945 en thuis te Schoot-Tessenderlo zachtjes ingeslapen op 30 mei 2021.

Dit melden u met droefheid:

Camiel LAEVEREN-MANGELSCHOTS,    
    haar echtgenoot;

Ringo en Hilde OPDEBEEK-LAEVEREN,
 Yana,

Gert en Tinne LAEVEREN-MOONS,
 Lene en Dries, 
 Gijs,     
    haar kinderen en kleinkinderen;

Maria MANGELSCHOTS,
    haar meter,

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

de families MANGELSCHOTS-SNEYERS en LAEVEREN-VANDEPAER.

Met dank aan Thuisverpleging Diane en haar team.

Het liefst hadden we samen met jullie afscheid genomen van Maria, maar gevolg gevend aan de maatregelen die ons 
allen door de Nationale Veiligheidsraad worden opgelegd, zijn wij genoodzaakt om het afscheid in intieme kring te laten 
plaatsvinden, gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats te Schoot-Tessenderlo.

U kan de familie steeds online of per brief condoleren.

“Rust nu maar uit, je strijd is gestreden, 
 je hebt het ontzettend moedig gedaan. 
 Niemand kan ooit begrijpen wat je hebt geleden, 
 niemand kan ooit voelen wat je hebt doorstaan.”

Begrafenissen Heselmans, Tessenderlo, tel. 013/66 10 87
www.heselmans.be

†
Mevrouw

MARIA MANGELSCHOTS
echtgenote van Camiel LAEVEREN

Geboren te Geel op 19 april 1945 en thuis te Schoot-Tessenderlo zachtjes ingeslapen op 30 mei 2021.

Dit melden u met droefheid:

Camiel LAEVEREN-MANGELSCHOTS,    
    haar echtgenoot;

Ringo en Hilde OPDEBEEK-LAEVEREN,
 Yana,

Gert en Tinne LAEVEREN-MOONS,
 Lene en Dries, 
 Gijs,     
    haar kinderen en kleinkinderen;

Maria MANGELSCHOTS,
    haar meter,

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

de families MANGELSCHOTS-SNEYERS en LAEVEREN-VANDEPAER.

Met dank aan Thuisverpleging Diane en haar team.

Het liefst hadden we samen met jullie afscheid genomen van Maria, maar gevolg gevend aan de maatregelen die ons 
allen door de Nationale Veiligheidsraad worden opgelegd, zijn wij genoodzaakt om het afscheid in intieme kring te laten 
plaatsvinden, gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats te Schoot-Tessenderlo.

U kan de familie steeds online of per brief condoleren.

Rouwadres:
 Boekdonkstraat 23, 3980 Schoot-Tessenderlo.

“Rust nu maar uit, je strijd is gestreden, 
 je hebt het ontzettend moedig gedaan. 
 Niemand kan ooit begrijpen wat je hebt geleden, 
 niemand kan ooit voelen wat je hebt doorstaan.”


