
Dank je voor de hand die je toestak

Dank je voor de zorg die je bood

Dank je voor de woorden die je sprak

Dank je voor de glimlach die altijd te zien was

Dank je voor alles wat je gaf

Het was groots!

We nemen afscheid van

de heer

Laurent Coppens
     

Echtgenoot van mevrouw

Edith De Court

Geboren te Heldergem op 5 september 1936 en onverwachts
overleden in het ASZ te Aalst op 18 november 2022.

Lid van OKRA

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van 
Laurent tijdens de uitvaartplechtigheid, rond de asurne, die zal 

plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Heldergem op

vrijdag 25 november 2022 om 11.30 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De asurne van Laurent zal in zijn vertrouwde omgeving een plaatsje krijgen.

Hij leeft verder in de herinneringen van:

Edith De Court

 zijn echtgenote

Katheleen Coppens

Dirk en Gabi Coppens - Coppens

 zijn kinderen

Sophie en Frédéric Cooreman - Picou

  Dimitri, Tatiana

Sylvie en Mounir Cooreman - Taarabt

  Noah (†), Elias

Celine en Dominik Coppens - Schmidt

 zijn klein- en achterkleinkinderen

Maria en Eugène (†) Coppens - De Bruyn

  Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Denise (†) en Lucien (†) De Court - Van Boxstael

  Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Cecile (†) en Arthur (†) De Court - Govaert

  Kinderen en kleinkinderen

 zijn zus, neven en nichten

De families: COPPENS - DE COURT - VAN LANDUYT - DE RYCK 

Een oprecht dankwoord aan:

Zijn huisarts dr. M. Welleman en het verplegend personeel Hilde, Birgit, Lieve en Sandrine.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Laurent in het Uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13 te Haaltert op dinsdag en woensdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren kan ook via  www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Coppens - De Court 
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

†


