
 
 

 Rust nu maar uit,
 je hebt je strijd gestreden.
 je hebt het met veel moed gedaan
 Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
 en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

  Met pijn in ons hart, maar dankbaar om wat zij voor ons
is geweest, nemen we afscheid van  

 mevrouw

Rosa Van Tittelboom 
 

weduwe van de heer René Goubert  ( † 1990)

Geboren te Mere op 19 mei 1934 en
omringd door haar familie, overleden in

de Palliatieve Eenheid Charon te Aalst op 27 mei 2019.

Gesterkt door de ziekenzalving.
 

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Amanduskerk van Denderhoutem op

 vrijdag 31 mei 2019 om 11.30 uur.

Samenkomst in kerk om 11.20 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Aansluitend herenigen wij Rosa en René in de 
familiegrafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op zaterdag 13 juli 2019 om 18.00 uur.

 
Geef Rosa de eeuwige rust. 

Dit melden u : 
 
Anne-Marie en Herman Goubert - De Block
Lisette Goubert
 haar kinderen
Wendy en Kris De Block - De Blander
 Sam, Femke, Emma
Hatice Katrien en Seref  Gerardi - Ozen
 Yilmaz, Damla
 haar klein -en achterkleinkinderen
Eduard (†) en Godelieve Van Tittelboom - Matthijs
 kinderen en kleinkinderen
Georges en Etienne Goubert - Goossens
 kinderen en kleinkinderen
Monique en Herman Goubert - De Schrijver
 kinderen en kleinkinderen
 haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Van Tittelboom, Goubert, Cobbaert en Droesbeke

Met dank aan haar dokter-oncoloog Dr. J. Van Erps, haar huisartsen
Dr. E. De Prez, Dr. E. Ottoy en het personeel van de Palliatieve Eenheid
Charon te Aalst.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Rosa in
het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be 

 
Rouwadres:    Uitvaartzorg Bael 

t.a.v. familie mevrouw Rosa Van Tittelboom 
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Uitvaartzorg & Grafzerken Bael   Haaltert - Denderhoutem - Mere  054/33 36 83
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