
Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Sterk was zij in de strijd tegen haar ziekte.
Groot was haar liefde voor haar dierbaren.
Nu is zij in rust van ons heengegaan.

MEVROUW

Marie Louise “Wiske” DAMAN

geboren in Geldenaken op 27 november 1945 
en thuis overleden in Tildonk 

op 12 januari 2021.

Dit melden u:

Walter en Chantal Van der Auwera - Kempeneers
      Lore en Pieter
      Arne (petekind)
Rik en Lindy Van der Auwera - Gheys
     Nuria
      Maïte
Marleen en Hans Van der Auwera - De Neef
    Mick (petekind) en Kiani
     Maya en Maarten 

… Jochen Geenens
     Amber 
… Leslie Geenens haar kinderen en kleinkinderen

… Walter Van der Auwera vader van haar kinderen  
… Odilon Geenens  vader van haar kinderen, haar overleden echtgenoot 

De families Daman, Van der Auwera en Geenens delen in de rouw.

Met dank aan iedereen die haar de laatste jaren heeft bijgestaan.

U kan de afscheidsviering live volgen via www.pues.be.

De plechtige afscheidsviering rond de urne zal plaatshebben op maandag 18 januari 2021
om 12 uur in strikt intieme kring.

Nadien volgt de asuitstrooiing op de begraafplaats van Haacht.

U kan Wiske een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle) 
na telefonische afspraak tot zondag 17 januari 2021 - 12 uur. 

Rouwadres: Fam. Marie Louise Daman p/a Begrafenissen Pues, 
 Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle

Begr. PUES      016 - 60 15 06    condoleren: www.pues.be

 



Dankjewel voor alles,
liefste mama en bomma.
We zullen je missen.

love you, love you too

Rouwadres: Fam. Daman p/a Begrafenissen Pues, 
  Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle



Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
 Sterk was zij in de strijd tegen haar ziekte.
  Groot was haar liefde voor haar dierbaren.

  Nu is zij in rust van ons heengegaan.

MEVROUW

Marie Louise 'Wiske' DAMAN
Beste en liefste bomma ter wereld

geboren in Geldenaken op 27 november 1945 
en thuis overleden in Tildonk op 12 januari 2021.

De afscheidsviering rond de urne zal plaatshebben in strikt in�eme kring.
Nadien volgt de asuitstrooiing op de begraafplaats van Haacht.

U kan de afscheidsviering live volgen via www.pues.be op maandag 18 januari 2021 om 12 uur.

U kan Wiske een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2 
(langs de weg Leuven-Mechelen) in Herent (Winksele-Delle) 
na telefonische afspraak tot zondag 17 januari 2021 - 12 uur. 

Dit melden u:

Walter en Chantal Van der Auwera - Kempeneers
 Lore en Pieter
 Arne (petekind)

Rik en Lindy Van der Auwera - Gheys
 Nuria
 Maïte

Marleen en Hans Van der Auwera - De Neef
 Mick (petekind) en Kiani
 Maya en Maarten 

… Jochen Geenens
 Amber 

… Leslie Geenens haar kinderen en kleinkinderen

… Walter Van der Auwera
… Odilon Geenens  de vaders van haar kinderen en haar overleden echtgenoot

De families Daman, Van der Auwera en Geenens delen in de rouw.

Met dank aan de doktersprak�jk Het Zwaantje, haar huisarts Dr. Stephanie Johanns, 
het thuisverplegingsteam Heidi, Familiehulp team Haacht in het bijzonder aan Nancy.



Aandenken aan

Marie Louise Daman

moeder van
Walter, Rik en Marleen

grootmoeder van
Lore, Arne, Nuria, Maïte, Mick, Maya en Amber

geboren in Geldenaken op 27 november 1945
en thuis godvruch�g overleden in Tildonk op 12 januari 2021.

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming.

Je hield van de mensen

en had al�jd een onwrikbaar

vertrouwen in het leven.

Je bezat de wonderlijke

en aanstekelijke gave

om alles langs de

goede kant te zien.

Nu je van ons bent heengegaan,

resten ons nog enkel de kleine,

eenvoudige dingen en woorden,

waarin je voor ons verder lee�.

Je voorbeeld van liefde

en eenvoud zal nooit

uit ons hart verdwijnen.

Begr. Pues


