
Waarom al dat vechten, waarom al die pijn, je wilde hier niet weg,  
je wilde bij ons zijn.  
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht, je wilde graag verder,  
maar verloor dit gevecht.  

Josée Rillaerts 
weduwe van Louis Mannaerts 
geboren in Melsbroek op 16 juli 1934  
en overleden in Herent op vrijdag 24 december 2021. 

Dit melden u met diepe droefheid: 

Patricia Mannaerts	 haar dochter 
Maïté Mannaerts                                                                                                                    haar kleindochter 
	  
Jan (†) en Mathilde (†) Rillaerts - Vander Sloten, kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
Louis (†) en Nelly (†) Claessens - Rillaerts 
Theophiel (†) Rillaerts 
Louis en José Rillaerts - Violet, kinderen en kleinkinderen 
	 	                                                                René en Seraphine (†) De Gieter - Mannaerts, kinderen en kleinkinderen 
Willy (†) en Marie-Louise Thomé - Mannaerts 
Frans (†) en Jacqueline (†) Schoepen - Mannaerts, kinderen en kleinkinderen 
François (†) en Jeanne (†) Van Gompel - Mannaerts, kinderen en kleinkinderen 
Isidoor en José (†) Mannaerts - Crabbé, kinderen en kleinkinderen 
	 	 	 haar zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten 
De families Rillaerts, Mannaerts, Collijs en aanverwanten. 

De afscheidsdienst rond de asurne waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben  
in de Aula VGB in Zaventem, op maandag 3 januari 2022 om 11.30 uur. 

Bijeenkomst in het funerarium, Onderwijsstraat 37 in 1930 Zaventem vanaf 11.15 uur. 
Aansluitend zal de urne bijgezet worden in de familiekelder op de begraafplaats van Zaventem.  

U kan José een laatste groet brengen in het funerarium VGB, 
Onderwijsstraat 37 in 1930 Zaventem, op donderdag 30 december 2021 van 19 tot 20 uur. 

Met dank aan Dokter Van Pelt en het verplegend  
personeel van WZC Bethlehem afdeling D2.  
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