
Maria Inghels 
28 april 1945 ‐ 27 februari 2021 

Denkend aan... 

Je kan tranen huilen omdat zij er niet meer is
 Of je kan glimlachen omdat zij geleefd hee�

Je kan je ogen sluiten en hopen dat zij terugkomt
 Of je kan je ogen openen en kijken naar wat zij achterliet

Je kan leeg zijn omdat je haar niet kan zien 
 Of je kan vol zijn van liefde die je met haar gedeeld hebt 

Je kan je rug toekeren naar morgen en in gisteren leven 
 Of je kan gelukkig zijn morgen omdat gisteren er was 

Je kan huilen, je geest sluiten, leeg zijn en je rug toekeren naar alles 
 Of je kan doen wat zij wilde dat je deed, lachen, lie�ebben, verder gaan
 En haar voor eeuwig laten leven in je hart

“Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij.“
                 Toon Hermans                                                                                                

Liefdevol nemen wij afscheid van

mevrouw

Maria Inghels
echtgenote van de heer Gaston Van Guyse 

geboren te Sint‐Pauwels op 28 april 1945 en thuis rustig van ons heengegaan
in de armen van haar echtgenoot op 27 februari 2021. 

Dit melden u met droefheid:

Gaston Van Guyse
haar echtgenoot,

Tessa Van Guyse 
 Gilles 
Jan Van Guyse en Hilde Verbeek 
 Majorie, Nina, Valentien, Carola, Laura en Isabo

haar kinderen en kleinkinderen,
Herman Inghels en Maria Thierens en gezin 
Etienne Van Guyse en Gemma Vertommen en gezin 
Maria Van Guyse en gezin 

haar broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten. 

De familie dankt haar huisarts dr. S. Hille, buurvrouw Cindy De Roos 
en verpleegsters Ellen en Peggy voor hun goede zorgen en steun tot in de laatste uren. 

Rouwadres: Uitvaartzorg Pittoors, t.a.v. Maria Inghels 
Kerkstraat 28, 9170 Sint‐Gillis‐Waas 

U kunt Maria een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Pi�oors, 
Kieldrechtstraat 16 te De Klinge, op donderdag 4 maart van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

Door de huidige corona‐maatregelen zal de uitvaartplech�gheid plaatsvinden in in�eme kring. 
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