
Dankbaar om al wat wij van haar mochten ontvangen
nemen wij afscheid van

Mevrouw

Conny Schockaert
Echtgenote van de heer Philippe Lenssens

Geboren te Aalst op 24 april 1966
 en omringd door haar familie, overleden 

in Palliatieve Eenheid “Charon” te Aalst op 10 februari 2020.
 

_____

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
rond de asurne van Conny, tijdens de afscheidsplechtigheid die 

zal plaatshebben in de aula van Crematorium “Siesegem”, 
Merestraat 169, 9300 Aalst op

maandag 17 februari 2020 om 11.00 uur.

De bijzetting van de asurne zal doorgaan,
 in beperkte familiekring, op de begraafplaats te Burst.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:
 
Philippe Lenssens
 haar echtgenoot
 
Natasha en Davy Lenssens - Vlassenroot
Jordi Lenssens en Farah Mesky
 haar kinderen
Roger en Gisele Schockaert - Coppens
Julien (†) en Marie- Louise Lenssens - De Schamphelaere
 haar ouders en schoonmoeder
Mario en Karolien Schockaert - Poriau,
 kinderen
Christine (†) Lenssens
Kurt (†) Lenssens
Christiaan en Karlien Lenssens - De Paepe, 
 kinderen en kleinkinderen
 haar broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
Dany Schockaert
 haar nonkel

De families: Schockaert - Lenssens - Coppens - De Schamphelaere

Een woord van oprechte dank gaat uit naar het voltallige team van de
Palliatieve Eenheid “Charon”, haar huisarts Dr. A Bernard en 
het personeel van afdeling Oncologie van het OLV Ziekenhuis te Aalst.

Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Conny in het 
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op donderdag en 
vrijdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael
       t.a.v. familie Lenssens - Schockaert
       Stationsstraat 13, 9450 Haaltert

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

Soms is er zoveel 
wat we voelen

maar zo weinig
wat we kunnen zeggen.

C


