
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar
zorgzaam leven voor ons heeft betekend,
nemen wij afscheid van onze lieve memoe

Mevrouw

Marina Rottiers
Weduwe van de heer

Jean-Pierre BEERENS († 2008)

Geboren te Aalst op 17 december 1955 en omringd door haar kinderen

en kleinkinderen overleden in het O.L.V.-Ziekenhuis te Aalst op 13 maart 2023.

 
Wij nemen afscheid van Marina tijdens de uitvaartplechtigheid 

die zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Burst op

maandag 20 maart 2023 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.

Aansluitend herenigen wij Marina met haar echtgenoot Jean-Pierre in de 

familiegrafkelder op de begraafplaats te Burst.

Marina leeft verder in de herinneringen van:

Cindy en Kristof BEERENS - TILLON

 Lente en vriend Pieter-Jan

 Liesl en vriend Rune

Natalie en Sam BEERENS - VAN DER SPIEGEL

 Fleur

 haar kinderen en haar oogappels

Maurice (†) en Marie-Louise (†) ROTTIERS - MERTENS

 haar ouders

Hugo ROTTIERS (†)

 kinderen en kleinkinderen

Chris en Griet ROTTIERS - BAEYENS

 kinderen en kleinkinderen

Etienne en Magda BEERENS - VAN IMPE

 kinderen en kleinkind

 haar broers, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

Haar nonkels, tantes, neven en nichten delen mee in hun verdriet.

De families: ROTTIERS - BEERENS - MERTENS - DE VUYST

Een oprecht dankwoord aan ons tante Annie, nonkel Eric en tante Monique en aan haar beste vriendin 
Annie Sachem voor de jarenlange vriendschap en steun waarop ons memoe steeds kon rekenen.

Een afscheidsgroet brengen aan Marina kan in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert 
op donderdag en vrijdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
   T.a.v. familie Beerens - Rottiers 
   Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online:  www.begrafenissen-bael.be 

Langzaam ben je van ons weggegleden
elke dag een beetje meer 

Telkens werd je iets ontnomen
dat deed jou en ons zo zeer.

Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.†


