
Stil en verdrietig maar dankbaar voor haar lang leven  
namen we in intieme kring afscheid van

Margaretha Moreels 

weduwe van Jos Fabri

geboren te Asper op 5 juli 1921 en vredig van ons heengegaan 
op 15 oktober 2022, thuis omringd door haar familie.

Het afscheidsmoment van Margrietje vindt plaats
in intieme kring in de kapel van de H. Hartkerk 

op dinsdag 25 oktober 2022.

haar kinderen  Liliane en Jan Fabri – Moorkens 
 Rita en Kris Fabri – Onzea

rouwadres:  Louis Van Craenstraat 49 - 2100 Deurne

Laat me je vinden 
fluister ik 
geef me een teken 
waar je bent.

In jou helemaal aanwezig 
binnen 
in jou 
rest een stem.

 - Claire Vandenabbeele - 



Lieve mama,

Leven is als sneeuw 
je kunt het niet bevriezen. 
Troost is dat jij er was 
uren, maanden, vele jaren.

Dank je mama om te schitteren in de hemel.

De familie wenst uitdrukkelijk de verplegers Luc Pierlé 
en Kristof Engelen te danken voor hun bijzondere toewijding, 

ook dank aan Walter voor zijn aanwezigheid en steun.

Het zich bemind en bewoond weten in iemands hart. 
Het zich beluisterd en erkend voelen. 
De bescherming en het vertrouwen die over en weer gaan. 
Het spontane wederzijdse dat bevrijdt en bemindt.
De stille vreugde en diepe vrede 
die dit alles met zich meebrengt. 
Zou dat liefde kunnen zijn?

-  Claire Vandenabbeele  - 

Jij bent onvergetelijk geworden in ons leven. 
Jij zult altijd in onze gedachten zijn. 
We zullen van je dromen en je stem nog horen. 
We kunnen niet begrijpen dat jij weg bent, voorgoed.

Jij bent onvergetelijk geworden in ons leven. 
Jij zult altijd meegaan met ons op de levensweg. 
We zullen heimwee naar je hebben. 
 
Jij blijft een litteken in ons bestaan. 
Jij blijft een teken van liefde in ons leven. 
Aan jou zullen wij ons optrekken. 
Jou gedenkend zullen wij groeien en krachtig worden. 
Wij zullen vol levensmoed verder gaan,
Jij onzichtbaar, bij ons.

Lieve mama, Margrietje, we zullen je missen, elke dag…..
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