
We melden het overlijden van

Mevrouw 

Lucienne Dammans
Weduwe van de heer André Emsens († 1991)
Levenspartner van de heer  Johan Platevoet

Geboren te Halle op 22 oktober 1941 en overleden 
in Palliatieve Eenheid “Charon” te Aalst op 15 juni 2020.

Gesterkt door de Ziekenzalving

Wij nemen afscheid van Lucienne, in beperkte familiekring, tijdens de afscheidsplechtigheid 
die zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op 

zaterdag 20 juni 2020 om 10.30 uur

Samenkomst aan de aula vanaf 10.20 uur.

Lucienne zal thuis in haar vertrouwde omgeving een plaatsje krijgen.

In deze uitzonderlijke periode kunnen we de familie omringen met onze warmte 
door een kaars aan te steken als teken van medeleven.

‘t is  stil geworden nu jij  er niet meer bent
doch... Je hart blijft bij ons

 
 Zij zal altijd verder leven in de herinnering van 

 Johan Platevoet haar levenspartner
 Michel en Cathy Emsens - Henrion
  Nick
 Veronique en Jo Emsens - Deglin
  Laura, Brian en Nathalie
 Olivier en Carine Emsens - Thomas
  Ian
 Leen en Tim Platevoet - Ferket
  Marthe, Warre
 Pieterjan en Lieve Platevoet - Pede
  Lias, Lasse, Tobe haar kinderen en kleinkinderen 
 Miya en Guido (†) Dammans - Durwael
  en kind (†)
 Lisette (†) en Roger (†) Dammans - Ost
  kinderen en kleinkinderen
 Jozef en Nadine Dammans - Willemaers
  kinderen en kleinkind
 Hubert en Sonja Dammans - Derycke
  kinderen
 Joost (†) Platevoet haar zus, broers, schoonzussen, neven en nichten

 
 De families : Dammans - Emsens - Platevoet
 
 
 Een woord van oprechte dank aan het voltallige personeel van Palliatieve Eenheid “Charon” te Aalst.
 Oprechte dank aan haar buren voor alle hulp de voorbije maanden.
 

 Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet aan Lucienne in het Uitvaartcentrum Bael, 
 Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert op woensdag en donderdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.
 
 
 Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

 
 Rouwadres:  Landries 17 - 9420 Aaigem

†


