†

Hen die ik liefheb verlaat ik
en ga bij hen die ik liefhad

Het afscheid valt ons zwaar,
met grote droefheid nemen wij afscheid van

Mevrouw

Rosita Kiekens
echtgenote van de heer
Rudi DE COEN
Geboren te Denderhoutem op 15 mei 1952
en thuis overleden te Denderhoutem op 12 juli 2020.
Gesterkt door de gebeden van de kerk.

Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid rond de asurne, die zal
plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op
ZATERDAG 18 juli 2020 om 10.00 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in de urnegrafkelder
op de begraafplaats te Denderhoutem.
Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op zaterdag 22 augustus 2020 om 18.00 uur.
Door de huidige maatregelen is het dragen van een mondmasker
verplicht tijdens de plechtigheid.

Gedenk haar in uw gebeden

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van
Rudi DE COEN

An en Bart DE COEN - NIEUWBORG

Femke NIEUWBORG
Brecht NIEUWBORG


haar echtgenoot
haar kinderen
haar kleinkinderen

Leon KIEKENS (†)
Frans (†) en Adrienne (†) BUYL - KIEKENS
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Marcel en Simonne (†) DE PELSMAEKER - KIEKENS
Laurence DE COORDE
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
René en Giselle DE KOCK - DE COEN
kind
Eddy (†) en Lisette FAVEYTS - DE COEN
kinderen en kleinkinderen
Dirk en Marleen DE COEN - VAN HAVERBEKE
kinderen en kleinkind


haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families: KIEKENS - DE COEN - DE LEENHEER - VAN HECKE
Onze oprechte dank aan Dr. I. Becaus, haar huisarts Dr. M. Andries, de dokters en verpleegkundigen
afdeling Nefrologie van het OLV Ziekenhuis te Aalst, de Palliatieve thuiszorg, haar kinesiste
N. Van Melkebeek en het verzorgend team van Klavertje Vier.
Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Rosita in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert
op maandag, dinsdag en woensdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.
Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres:Uitvaartzorg Bael
T.a.v. familie De Coen - Kiekens
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
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