
 Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer, Hekelgem, 0475/55.15.07

    

     Ik ga nu weg van wie ik hou
     en ga nu terug naar degenen
     van wie ik gehouden heb.
        

Omgeven door de liefde van ons allen
is zachtjes van ons heengegaan

mevrouw 

Sidonie Schoonjans
 

weduwe van de heer Frans Van Lierde 

Zij werd geboren te Essene op 9 juli 1933 
en is in het W.Z.C. Walfergem te Asse overleden

op 5 augustus 2022.

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Sidonie tijdens de uitvaartliturgie met eucharistieviering

in de parochiekerk O.L. Vrouw Bezoeking te Essene  
op donderdag 11 augustus 2022 om 10.00 uur. 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9u30.

Nadien volgt de crematie en de bijzetting van de asurne  
in het urnenveld van de begraafplaats te Essene.

Je kan Sidonie een laatste groet brengen in het funerarium
Steve De Saedeleer, Langestraat 254 te Hekelgem

woensdag tussen 18 en 19 uur.

  

 

 Zij leeft verder in de herinnering van 

 Haar zus, neven en nichten 

       Lucienne Schoonjans (†)

             Hans en Eva Van den Broeck - Van den Borre, 

  kinderen en kleinkinderen

             Christine en Johan Van den Broeck - Lauwers en kinderen

             Kathleen en Erik Van den Broeck - Herman en zoon

  

 Haar schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

       Jozef en Denise Van Lierde - Van den Borre  

             kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

       Marcella (†) en Roger Van Lierde - Junius 

             kinderen en kleinkind

       Marie-Jeanne en André De Kock - Van der Borght

             kinderen en kleinkinderen

       Ingrid en Ludo De Kock - Compernolle 

             haar metekind, kinderen en kleinkinderen

       Luc en Nicole De Kock - Suenens  

 

 De families Schoonjans, Van Lierde, Pauwels en Platteau

 Met dank aan 

       het personeel van W.Z.C. Walfergem

       het verplegend personeel van “Het licht” en het team 

       van Familiehulp voor de jarenlange zorgen.

Rouwbetuigingen

      Familie Mevr. Sidonie Schoonjans

       p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer

       Langestraat 254 - 1790 Hekelgem

       Online via www.steveds.be

       


