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Dit melden u: 

Guido en Brenda Vermeeren - van der Craats  zijn kinderen, 

Sophie Vermeeren, zijn kleindochter en petekind, 

    

Julie Vermeeren,  zijn kleindochter, 

Geert Cuykens, Ils Vermeeren, Patrick Vermeeren,  zijn petekinderen,

Marcel (†) en Georgette (†) Van de Ven - Vermeeren, zoon (†) en schoondochter 

André en Lutgarde Vermeeren - Van den Bosch, kinderen en kleinkinderen 

Sylvain (†) en Fernanda Vermeeren - Huyge, kinderen en kleinkinderen

Felicite (†) Borghmans,

Ludo (†) en Adelaïde (†) Cuykens - Borghmans, 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hendrik (†) en Marie-Louise (†) Daelemans - Borghmans, 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Antoon (†) en Jeanne (†) Borghmans - Caluwé, 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Norbert (†) en Jeanne Borghmans - Adriaensens, 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

   zijn zus, broers, schoonbroers en schoonzussen,

De neven en nichten,

De families Vermeeren, Borghmans, Philips en Pelleman. 

Met grote dank aan Dr. Stijn Verbiest, Célestine en Norbert, Sven en Katja 

en het verplegend personeel van Seniorencentrum olv te Bornem.

We zullen je missen, 
elke dag 

in kleine, eenvoudige dingen
maar in ons hart

zal je met ons samen blijven.

De Heer

Diaken Hendrik Vermeeren
Weduwnaar van Martha Borghmans 

Op 18 november 1977 door kardinaal Suenens gewijd 
tot permanent diaken te Puurs, Sint-Pieter 

Diaken te Kalfort, O-L-Vrouw ten Traan tot 1983 
Diaken te Weert, Sint-Anna vanaf 1983

Proost van vele verenigingen.

Geboren te Ruisbroek op 29 juli 1938 
en zachtjes van ons heengegaan in het Seniorencentrum olv 

te Bornem op zondag 28 november 2021, 
begeleid en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken. 

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden 
op maandag 6 december 2021 om 11.00 uur 

in de parochiekerk O-L-Vrouw ten Traan te Kalfort. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur. 

Aansluitend leggen wij hem te ruste op de parkbegraafplaats (Molenstraat)
van Puurs-Sint-Amands. 

U kan Hendrik een laatste groet brengen in aanwezigheid van de familie 
op vrijdag 3 december 2021 van 19.00 tot 19.45 uur
in Uitvaartcentrum De Ruyte, Kerkplein 14 te Puurs.


