
En nu ga ik op reis, 
naar de sterren en de maan.

En als je goed kijkt 
zal ik daar elke avond staan.

Mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder 

en onze verwenoma

Leentje 
Olieslagers

echtgenote van

Ad Hendrickx
* 3 juli 1946

† 14 maart 2021

Ons Leentje, daarboven tussen de sterren en de maan.
In liefde zal de herinnering altijd blijven bestaan.
Elke avond komt die ene ster weer terug helder 
en vol positiviteit. Vol ongeloof deed ons Leentje 
haar ogen dicht. Maar kijk naar die ene ster,
dan voel je haar in liefde en licht.



Levensgeheim: bezwaar je hart niet met het verdriet van vroeger. 
En gedachten niet met angst voor de toekomst maar Leef het NU!

Ad

Je was voor mij de liefste en grappigste moeder. 
Wat zal ik jou grapjes en gezelligheid gaan missen. Maar nooit vergeten!

Erwin

Bedankt voor alles Moeders!
Mark

Jij bent niet mijn moeder, ik niet jouw dochter, maar zo voelt het wel gewoon!
Wat zal je door iedereen gemist worden.

Marly 

Dankjewel dat je mijn Oma bent. Zoals oma Leentje zo is er maar eentje!
Steven en Joy

Een glimlach van liefde, een traan van gemis omdat zonder jou nooit meer hetzelfde is.
Ik hou van jou. Dankjewel voor alles.

Britt en Sven

Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas 
genoodzaakt om het afscheid en de crematie 
in besloten kring te laten plaatsvinden.

Om u toch betrokken te laten voelen geven wij u 
de gelegenheid om de dienst live mee te volgen 
via www.uwafscheidonline.nl 
op vrijdag 19 maart 2021 om 13.30 uur.

Er is gelegenheid om afscheid van Leentje te nemen 
op donderdag 18 maart 2021 van 18.30 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 
te Baarle-Nassau. 
De familie zal hier zelf niet bij aanwezig zijn.

Als u de familie schriftelijk een warm hart wil toedragen 
zou u een kaartje naar het correspondentieadres of 
een mail naar adhendrickx1@gmail.com kunnen sturen.
U kunt de familie ook schriftelijk condoleren via 
www.begrafenissencreemers.nl
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