
‘t Liefste wat ik heb bezeten,
zo veel jaren de spil van m'n bestaan,
ik zal je nooit vergeten,
ik kan je zo moeilijk laten gaan.

MEVROUW

Lieve CASTELEYN

echtgenote van Jan MAESSCHALCK

Apotheker
Leerkracht Don Bosco Haacht

geboren te Roeselare op 8 juli 1961 en thuis te Wespelaar overleden op 2 januari 2010, 
gedragen en gesterkt door het gebed van de gelovige gemeenschap.

De uitvaartliturgie heeft plaats in de parochiekerk O.L.Vrouw van Gedurige Bijstand 
te Haacht-Station op zaterdag 9 januari 2010 om 10 uur. 

De eucharistie ter nagedachtenis van de overledene wordt gevierd op zondag 31 januari 2010 om 10.30 uur. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan deze vieringen.

 

Bijeenkomst in de kerk, Pleinstraat 1, 3190 Boortmeerbeek. 

Gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk na de plechtigheid.
Aansluitend gebeurt de teraardebestelling op de begraafplaats te Wespelaar.

U kan Lieve een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2 (langs de weg Leuven-Mechelen) 
te Herent (Winksele-Delle) op donderdag van 17 tot 20 uur.

Gelieve geen bloemen of kransen bij te dragen. Vrijblijvend een gift aan de Vlaamse Liga tegen Kanker 
op het rekeningnummer 488-6666666-84 met vermelding “140-037-217 Gift”.

Dit melden u:

Jan MAESSCHALCK haar echtgenoot

Astrid MAESSCHALCK

Thomas MAESSCHALCK

Vincent MAESSCHALCK haar kinderen

Sylvie DE CONINCK - ? Roger MAESSCHALCK haar schoonmoeder

Pol en Hilde CASTELEYN - VROMANT, kinderen en kleinkinderen

? Annemieke CASTELEYN

Piet en ? Reinhilde CASTELEYN - VAN MEENSEL en kinderen
zijn levenspartner Gaby van Wunnik

Jan en Carine CASTELEYN - STICKER en kinderen

Dirk en Martine CASTELEYN - VANDEWALLE en kinderen

Bart en Griet DENTURCK - CASTELEYN en kinderen

Ludwig en An REYNDERS - CASTELEYN en kinderen

Paul MAESSCHALCK en zijn levenspartner Bernadette STIERS
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families CASTELEYN, MAESSCHALCK, ANECA en DE CONINCK.

Met dank aan haar huisarts, het personeel van het Wit-Gele Kruis, het UZ Gasthuisberg, 
het AZ Imelda en al haar goede vrienden, kennissen en collega's die haar omringden, 
niet enkel tijdens de leuke momenten, maar ook tijdens de moeilijke periodes.
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