
Met stil verdriet nemen we afscheid van
 

mevrouw

Ann Schilders
 

echtgenote van de heer Johan Cosyns
 

Geboren te Aalst op 22 mei 1957 en omringd door 
haar familie thuis overleden te Mere op 29 november 2019.

_________
 

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk 

te Nieuwerkerken op 

zaterdag 7 december 2019 om 11.30 uur,

gevolgd door de crematie.

Haar asurne zal thuis, in haar vertrouwde omgeving, een plaatsje krijgen.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11.00 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren 
na de plechtigheid.

Bloemen, noch kransen
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Waarom al dat wachten, waarom 
al die pijn? Je wilde hier niet weg, 
je wilde bij ons zijn. De strijd was 

oneerlijk en geheel niet terecht. 
Je wilde nog graag verder, maar... 

verloor dit gevecht.

Dit melden u : 

Johan Cosyns
 haar echtgenoot
Wouter en Els Cosyns - Witterzeel
Lieven en Lynn Cosyns - Uyttersprot haar kinderen
 
Etienne (†) en Maria (†) Schilders - Van Vaerenbergh
Jozef (†) en Magdalena Cosyns - De Cubber
 haar ouders en schoonouders
Ivan en Carine Schilders - Cousserier, kinderen en kleinkind
Jo Schilders (†), kinderen en kleinkinderen
Claus en Christine Schilders - Weymeersch en kinderen
Marie-Jeanne Cosyns
André en Sonia Cosyns - Gosseye en zoon
Dirk en Ann Cosyns - De Geeter en kinderen
 haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families: Schilders - Cosyns - Van Vaerenbergh - De Cubber

Met dank aan haar huisarts Dr. P. De Smet, de thuisverpleegsters Ingrid 
en Christel, Palliatieve thuiszorg en het medisch team en personeel van 
het UZ Gent.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Ann in 
het uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert 
van maandag tot en met vrijdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Condoleren kan ook online via www.begrafenissen-bael.be 

Rouwadres: Jeruzalemstraat 157, 9420 Erpe-Mere
        Koutergatstraat 11B, 9420 Erpe-Mere 
        Sasbaan 11, 9280 Wieze
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