
Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt,
Als je zoveel wordt ontnomen,

En het leven niet meer leven is,
Dan komt de tijd dat je erin berust

dat het einde gekomen is.. 
Met liefde en stil verdriet nemen we afscheid van

de heer

Frans Mattens
weduwnaar van mevrouw Greta Vanderburght

 
geboren te Nederhasselt op 7 februari 1938 
en omringd door zijn familie overleden in 

het WZC Sint-Anna te Haaltert op 12 april 2019. 

Gesterkt door de ziekenzalving.
 

De uitvaartplechtigheid rond de asurne, waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de 

kerk van Sint-Amandus te Denderhoutem op
 donderdag 18 april 2019 om 11.30 uur,

gevolgd door de bijzetting van de asurne in het urnegraf 
op de begraafplaats van Denderhoutem. 

Samenkomst in de kerk om 11.20 uur. 
 

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
 

Er is gelegenheid de familie te condoleren 
 bij het buitengaan van de kerk.

 Dat Frans ruste in vrede
 

Dit melden u :

Lieven en Ilse De Bremme - Mattens
Pieter en Leen Van Damme - Mattens
 Michiel
 Marijn
 Niels
Johan en An Kiekens - Mattens
 Celien en Seppe
 Liesa en Arne
 Anouk
 zijn kinderen en kleinkinderen

Herman (†) en Madeleine Van Rossen - Mattens, 
     kinderen en kleinkinderen
André (†) en Edna Mattens - Scheerlinck, kinderen en kleinkind
Leo en Godelieve (†) Mattens - Van der Straeten en Magda IJzerbijt,
     kinderen en kleinkinderen
Paul en Esther Mattens - Vanderhaegen, kinderen en kleinkinderen
Michel en Ingrid De Decker - Mattens, kinderen en kleinkinderen
Magda Vanderburght, kinderen en kleinkinderen
 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Mattens - Vanderburght - Hamerijck - Van Rossen

Met dank aan zijn huisarts Dr. G. Goossens en het voltallige team
van het WZC Sint-Anna te Haaltert.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Frans in 
het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert 
op maandag en dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be 

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
       t.a.v. familie Frans Mattens
       Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert
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