


Tekst linkerzijde 

Na lange ziekte, zonder pijn, maar met de kracht van het Boeddhisme, 

was het waard om tot het uiterste te gaan. 

RITA BOUCHERY 

‘Gewezen verpleegkundige in Zorgbedrijf WZC Vinck-Heymans Antwerpen’        

‘Lid van SGI Buddhism Nichiren Daishonin’ 

Levenspartner van René Frans 

° 21.03.1949 te Halle (Brussel)   -   † 18.11.2020 te Lier 

Tekst rechterzijde 

Dank voor de steun, zorgen en geduld aan: 

mijn lieve partner René, 

mijn zoon Axel, schoondochter Valeria en kleinkinderen Luciana en Leonora 

Godelieve Bouchery en Mark Van Melkebeke, kinderen 

Herwig Bouchery (†) en Leonza Steyaert (†) 

Johan Bouchery (†) en Godelieve Boonen, kinderen 

Reinold Bouchery en Vic Loncin (†), kinderen 

Dank voor de zeer intense zorgen en goede opvolging aan de oncologen en medische teams: 

Dr. Wagemans, Dr. De Block en het ganse medische team AZ Sint-Maarten te Mechelen.  

Het fantastische team palliatieve zorgen van Heilig Hart Ziekenhuis te Lier. 

Dank voor de toegewijde steun en vriendschap aan: 

mijn lieve vriendin Anne Mertens. 
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