


Dat nu die lieve handen rusten, zij hebben toch zo veel gedaan.
Zij droegen ‘s levens lasten en lusten, maar brachten altijd liefde aan.

mevrouw

Rosa De Backer
schipperin op rust van het m/s Emmy en m/s Fortuna
lid van de Koninklijke Schippersgilde St. Jozef
lid van de Nationale Strijdersbond van België

weduwe van de heer Jean Kets

geboren te Ruisbroek op 21 mei 1929 en
overleden te Merksem, in het AZ Jan Palfijn, op 17 juli 2022.
Gesterkt door Gods zalvende liefde.

Een laatste groet aan Rosa kan gebracht worden in het rouwcentrum, Laarsebaan 111 te Merksem.
Dit tijdens kantooruren en steeds na afspraak op tel. 03 / 641 96 40 tot en met maandag 25 juli 2022.

De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de
Onze-Lieve-Vrouw van Smartenkerk te Merksem op donderdag 28 juli 2022, om 11.00 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur, Maantjessteenweg 25.

De urnebegraving heeft aansluitend plaats op het urnenveld van de 
begraafplaats van Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.

Dit melden u met groot verdriet:

Emiel en Viviane Kets - Willems,
Eddy † Kets,
Frank en Miranda Van Cleempoel - Kets,

haar kinderen,

Ronny en Wendy De Heel - Kets, 
Stef & Jens,

Ivan en Marjorie Kets - Degnelie,
Océane & Dante,

Olivier en Kim Blockhuys - Van Cleempoel,
Julian & Sofhia,

Glenn en Sally Van Cleempoel - De Waegenere,
Annabel & Marix,

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Gaston † en Maria † Colpaert - Van Seebroeck,
haar ouders,

Eduard † en Maria † Kets - Soffers,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Leon en Cécile † De Roeck - De Backer,
kinderen †, kleinkinderen en achterkleindochter,

haar schoonbroer, neven en nichten,

de families De Backer, Kets en aanverwanten.

Lief make en moe,

Alles is voorgoed gedaan.
We hebben aan je zijde gestaan tot de laatste zucht.
Je blik, met je ogen vol liefde.
Met de zachte kracht van je laatste handdruk
moesten we je laten gaan.
Je stoel zal altijd blijven leeg staan.
We schrijven dit met pijn in ons hart
en troosten ons met de gedachte 
dat het voor velen niet zo goed was.

Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Een woord van dank aan haar huisarts dr. Wils en 
aan het voltallige personeel van 

wzc Het Gouden Anker voor de goede zorgen.

Rouwadres: familie Kets - De Backer,
p.a. Uitvaartzorg L. Van Kuyk,

Nieuwdreef 210, 2170 Merksem.
Digitaal condoleren: www.l-vankuyk.be
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