
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een traan ten afscheid maar met een zichtbare glimlach 

is van ons heengegaan 
 

Patrick Coppens 
 

bediende op rust ASLK/Fortis 

echtgenoot van Anita Van De Perre 

 
geboren te Meerbeke op 11 december 1956 

en omringd door zijn naasten overleden in zijn woning 

te O.-L.-Vrouw-Lombeek op 18 november 2018, gesterkt door  

de Sacramenten van de Heilige Kerk. 

 

 

 

 

 

 

Dit melden u diep bedroefd: 
 

Anita Van De Perre,                                                       zijn echtgenote;  

 

Marnick Coppens, 

Andy en Ilse Coppens - Van Bellinghen,                       zijn kinderen; 

 

Jade Coppens,                                       zijn kleindochter en oogappel; 

 

Luc en Christiane Coppens - De Smet, 

 zoon, schoondochter en kleinzoontje, 

 

Gustaaf en Andrea Nevens - Van De Perre, 

 zoon, schoondochter en kleinkinderen, 

                                               zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, 

delen in dit verdriet: 

de neven, nichten en verwanten, 

de families Coppens, Van De Perre, Cautaerts en Van Zeebroeck. 

 

Met dank aan zijn huisarts dokter Kim Khuu en  

de thuisverpleging Karin, Cindy, Silvia en Ines, 

alsook een bijzonder woord van dank aan Lut  

van de palliatieve Zorgeenheid Omega voor de liefdevolle 

en professionele zorgen die Patrick mocht ontvangen. 

 

U kan Patrick nog een laatste groet brengen in aanwezigheid  

van de familie in het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Pamel 

op donderdag 22 november 2018 van 18 uur tot 19 uur. 
                      

Schriftelijk condoleren: familie  Patrick Coppens 

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

Je handen hebben voor ons gewerkt, 
je hart heeft voor ons geklopt, 
je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 
Dat nu die lieve handen rusten, 
zij hebben toch zoveel goed gedaan, 
zij droegen ‘s levens last en lusten 
maar brachten altijd liefde aan. 

Uitvaartverzorging Rouwcenter Segers Roosdaal tel. 054/331764   

De plechtige uitvaartliturgie zal opgedragen worden  

in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw-Lombeek  

op vrijdag 23 november 2018 om 10 uur, gevolgd door  

de crematie in crematorium Siesegem te Aalst. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

De begraving van de asurne in de urnentuin van de  

begraafplaats te O.-L.-Vrouw-Lombeek zal in  

intieme familiekring plaatsvinden. 


