
Je wandelt, weet ik, in een milder licht      
dat voor je uitschijnt en je stappen richt,   
een vrede tegemoet, die wij niet kennen,    

naar een gezegend eeuwig vergezicht.

Anton Van Wilderode



Met diepe droefheid, maar ook met grote dankbaarheid 
voor de overvloedige liefde en vriendschap, 

die zij ons heeft gegeven, melden wij u het heengaan van:

Juliette Abts
echtgenote van Marcel Herregods

Gewezen secretaresse Kindergeneeskunde UZ Gasthuisberg
Gewezen bestuurslid KVLV Opvelp

Gewezen bestuurslid Neos Bierbeek
Lid Samana Opvelp

Geboren te Opvelp op 13 augustus 1936 en rustig van ons heengegaan 
in WZC De Wingerd te Leuven op 5 augustus 2021,

omringd door haar familie en gesterkt door de ziekenzalving.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen,
maar gezien de huidige omstandigheden

zal de plechtigheid doorgaan in intieme kring.

U kan Juliette een laatste groet brengen in het 
Funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 te Heverlee 
op vrijdag 13 augustus 2021 van 19 uur tot 20 uur.

Wij danken oprecht het verzorgend personeel van 
WZC De Wingerd, in het bijzonder van Woning 5, 

die haar de laatste jaren met zoveel liefdevolle zorg heeft omringd.

Dit melden u:

Marcel Herregods   haar echtgenoot

Bart en Karin Herregods - Morobé
Jan en Annemie Herregods - Geukens
Koen en Cecile Herregods - Heymans   haar kinderen

Stijn Herregods
Seppe Herregods en Claire Danau
Sarah Herregods en Louis Lambrechts
Alexander Herregods
Stef Herregods
Briek Herregods
Mirte Herregods haar kleinkinderen

Eerwaarde Zuster Wivina (†) Abts
René (†) en Rachele (†) Abts - Peeters en familie
Henri (†) en Lea (†) Dierickx - Abts en familie
Armand (†) en Mariette (†) Abts - Valentin en familie
Robert (†) en Sylvie Abts - Leclercq en familie
Roger (†) en Gilberte (†) Abts - Collin en familie
Arthur en Thérèse Evers - Abts en familie
Freddy Herregods

 haar zus, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten

De families Abts, Herregods, Drappier en Stevens.
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