
“Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.”
En dat doen we dan ook graag!

Met veel dankbaarheid om haar boeiende en inspirerende leven nemen we afscheid van

Julia De Block
°11 februari 1930  -  †17 mei 2021

echtgenote van Joseph Tilley (†)
Ze is zachtjes van ons heengegaan. 
Het is ons een hele eer om haar als mama en meter te hebben gehad. 

Ze genoot van het samenzijn bij Femma, Ferm, Okra, het Okra zangkoor en Samana.

Gezien de huidige overheidsmaatregelen, zijn wij genoodzaakt
om de afscheidsplechtigheid in de Sint-Niklaaskerk te Buggenhout-centrum, 
in beperkte familiekring te laten plaatsvinden op vrijdag 21 mei 2021, gevolgd door crematie.
De bijzetting van de asurn zal in alle intimiteit plaatsvinden op het kerkhof te Buggenhout-centrum.

  Het zou mooi zijn mocht je in deze dagen eventjes aan haar denken.

U kan Julia een laatste groet brengen in het Rouwcentrum René Van Damme, 
Kasteelstraat 54 - 9255 Buggenhout, op donderdag 20 mei tussen 19 en 19.30 uur. 

online condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be

  

 
        Zij leeft verder in de warme herinnering van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

  Jos en Christianne (†) De Deken - Tilley
   Jeroen en Bianca
   Jannick
  Paul en Marleen Tilley - Wauman
   Davy en Sarina, Noa, Stan en Lars
   Bram
   Dorien en Steven, Warre, Milo en Aster
   Wouter en Talitha, Thobias en Ilona
  Lieve Tilley
   Jelle en Nathalie, Nieke en Nelles
   Aukelien en Kevin, Lou en Emma
  Hans en Maria De Wandeler - Tilley
   Joline en Kevin, Eden
   Margaux en Pieter
   Eboni
  Jan en Lut Tilley - De Smit
   Michiel en Hanne
   Annelien en Jeroen
   Kobe en Lize
   Lobke en Stan
  Staf en Renilde Tilley - De Keersmaecker

    haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten 
    De families De Block, Tilley en aanverwante families

Met dank aan directie en personeel van het wzc Heydeveld te Opwijk en dokters en 
personeel van het AZ St.-Blasius te Dendermonde voor hun goede en toegewijde zorgen. 
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