
Na een leven waarin zij veel voor anderen heeft betekend,
is van ons heengegaan

mevrouw

Ludwina Cooreman
weduwe van de heer Frans Van Vaerenbergh († 2007)

Geboren te Nederhasselt op 7 mei 1930 en omringd 
door haar familie overleden in het ASZ te Aalst 

op 16 december 2019.
_________

Wij nodigen u vriendelijk uit om even stil te staan bij het leven
 van Ludwina tijdens de afscheidsplechtigheid die zal plaatsvinden 

in de aula van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13,
 9450 Haaltert op zaterdag 21 december 2019 om 10.30 uur.

Nadien herenigen wij Ludwina en Frans in de familiegrafkelder 
op de begraafplaats te Haaltert.

Samenkomst aan de aula vanaf  10.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Dat zij ruste in vrede

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Haar kinderen 
 Christian en Greta De Trenoye - Van Vaerenbergh
 Freddy en Christel Van Vaerenbergh - Beurms

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
 Dieter  Holderbeke
 Jonas en Sindy Holderbeke - Walravens
 Evelien en Pol Van Vaerenbergh - D’hose
  Lars
 Michaël en Vanessa Van Vaerenbergh - Nolst
   Jesse, Julie

Delen ook in het verdriet
 haar broer Etienne Cooreman, neven en nichten

De families: 
Cooreman - Van Vaerenbergh - Cooreman - Van Nieuwenhove

Een woord van oprechte dank gaat uit naar haar huisarts Dr. E. Ottoy,
de directie en het personeel van het WZC Meredal te Mere,
de dokters en het personeel van het ASZ te Aalst, afdeling Geriatrie.

Een laatste groet kan gebracht worden aan Ludwina in 
het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op
woensdag, donderdag en vrijdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

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

Rouwadres: Uitvaartzorg  Bael, 
        t.a.v. familie Van Vaerenbergh - Cooreman        
        Stationsstraat 13, 9450 Haaltert

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

†
Het leven is als een kaars

zij brandt langzaam op
en plotseling is de vlam gedoofd.


