
De plechtige uitvaartliturgie waarop wij u 
vriendelijk uitnodigen heeft plaats in de 
parochiekerk Sint-Antonius te Glabbeek (Wever) 
op donderdag 3 maart 2022 om 10 uur.
 
Nadien leggen we haar te rusten op de begraafplaats 
van Wever.
 
Samenkomst aan de kerk om 9.45 uur.
 
In het bijzijn van de familie kan u Louisa een laatste 
groet brengen op woensdagavond in het uitvaartcen-
trum van uitvaarten Harry, Tiensesteenweg 155 te 
Glabbeek van 19 uur tot 19.30 uur.
 

Rouwadres: 
Fam. Govaerts - Boesmans p/a: Uitvaartzorg Harry, 
Tiensesteenweg 155, 3380 Glabbeek

Online condoleren: www.uitvaartzorg-harry.be

Met heel veel droefheid 
melden wij u het overlijden van

 

Mevrouw

Louisa Govaerts

weduwe van de heer André Boesmans
 

° 22 januari 1935
(†) 24 februari 2022

Langzaam verdween je boot aan de horizon
Ik wou dat ik het plaatsen kon.

Stap voor stap hebben we afscheid moeten nemen.
Nu, ben je helemaal uit het zicht verdwenen.

Maar die stralende ster daarboven, dat ben jij.
Ver weg maar tegelijkertijd nog 

steeds heel erg dichtbij.
In onze harten zal je altijd verder leven.

want wij … gaan je nooit vergeten.



echtgenote van:
 André Boesmans (†)
 
mama van:
 Omer en Marina Hendrickx - Boesmans
 Stephan en Vera De Ruyter - Boesmans
 
oma en meter van:
 Bart en Natascha Willekens - Hendrickx
  Emma
 Günther en Liesbeth Hendrickx - Adams
  Ferre en Lotte
 Diederik en Andrea Vanhoeyveld - De Ruyter
 Sander De Ruyter
 Hanne De Ruyter

Uitvaartzorg Harry  -  Glabbeek-Zuurbemde   (016-77 70 97)

zus en schoonzus van:
 Maria Govaerts (†)
 Louis (†) en Irène Vaes - Govaerts
 Philibert (†) en Georgette Degeest - Govaerts
 Paul (†) en Denise Govaerts - Beelen
  en Jos Pieraerts
 Ferdinand (†) en Georgette (†) 
  Jeanpierre - Boesmans
 
tante van:
 Willy, Jolien, Paulien, Ronny, Kathleen, Ken
 Astrid, Lotte, Peter, Peggy en Paulo-Dré
 
Delen mee in het verdriet:
De families:  Govaerts, Boesmans, 
   Govaerts en Seghers

Een woord van dank aan haar huisartsen Dr. Jan en Tim 
Verstraelen, Verpleging Kattenbeek en de verzorgenden 
van Familiehulp en OCMW-Glabbeek.


