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‘De bladeren sterven af,’ zei Kleine Draak. 
‘Wees niet bedroefd,’ zei Grote Panda. 

‘In de herfst laat de natuur ons zien 
hoe mooi loslaten kan zijn.’

In zovele mooie herinneringen blijf je altijd bij ons

Mariette ‘Jetje’ Cuypers
weduwe van Staf Helbig 

 
geboren te Arendonk op 24 november 1933 

en zachtjes ingeslapen te Deurne in woonzorgcentrum Huis Vandecruys  
op 29 november 2021. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de afscheidsplechtigheid 
in de aula van het rouwcentrum LOOTS, Cogelsplein 1-3 te Deurne 

op dinsdag 7 december 2021 om 11 uur.

Samenkomst aan het rouwcentrum om 10.45 uur.
(er is parkeergelegenheid op parking Rivierenhof 

of parking Rode Kruisplein - Lakborslei)
 

Aansluitend op de plechtigheid volgt de asverspreiding op de verspreidingsweide  
van de begraafplaats Ruggeveld te Deurne.

U kunt Jetje een laatste groet brengen t.e.m. zaterdag 4 december 13 uur 
in het voornoemd rouwcentrum LOOTS, na telefonische afspraak op tel. 03 - 324 94 94.

Rouwadres: 
Familie Mariet te Cuypers 
p/a Rouwcentrum Loots 
Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne 
www.begrafenissenloots.be

Dit melden u bedroefd:

Herman en Yvette Helbig - Van Steirteghem, 
Paul en Diane Helbig - Van Loock, 
Sabine en Dirk Helbig - Schyvens,
 haar kinderen,
Tim en Tamara, 
 Luna, Jolien, 
Natasja †, Mariska en Ward, 
Shana en Ignace, 
 Mathiz, Lukas, Seppe, 
Jamie en Cynthia 
 Ellie,
 haar kleinkinderen 
 en achterkleinkinderen,

Frans † en Denise † Cuypers - Vanhoorne, 
Eddy en Monique Cuypers - Cleys, 
Staf † en Simone Lodewijckx - Helbig,

 haar broers,  
 schoonzussen en schoonbroer,
haar neven en nichten.

 

Met oprechte dank aan leifarts Gerlinde 
en aan het topteam van woonzorgcentrum Huis Vandecruys  

voor de goede zorgen.

Bloemen noch kransen maar liever een gif t voor LEIF Antwerpen, 
dit kan op rekeningnummer BE75 0688 9833 8851 ‘Gif t LEIF Antwerpen - Jetje Cuypers’.


