
De Moeder 

 

Soms had je verdriet 

Was je bang 

Je kon wenen, uren lang 

En alhoewel er nooit tranen vloeiden 

Uit je ogen 

Jouw blik heeft ons nooit bedrogen 

Je had pijn, maar je lachte 

Alsof je ons wou sparen van verdriet 

Maar jouw ogen stonden dof 

We zagen het 

Maar zegden het niet 

We hielden van jou 

En hielden ons goed 

Pas later, toen je er niet meer was 

Kwamen ze, de tranen in overvloed 

Toen wisten we maar eerst goed 

Welke moeder je voor ons altijd was 

 

Frans Segers 

 
 



Zij heeft in al haar werk en zorgen 

zo weinig voor zichzelf gevraagd 

maar stil haar eigen leed verborgen 

in ‘t moederhart, dat zwijgt. 

 

 

Bedroefd om haar heengaan, maar met een grote dankbaarheid 

om alles wat zij voor ons heeft betekend, melden wij het 

overlijden van onze mama en meter 
 

Lucienne Segers 
Lid van OKRA Ledeberg 

weduwe van Louis Van Schelvergem (†2005) 

 

geboren te Pamel op 24 mei 1937  

en overleden in haar woning te Ledeberg op 25 maart 2017,  

gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk. 

 

De plechtige uitvaartliturgie zal opgedragen worden 

 in de St.-Apolloniakerk, Kapelleweide te Ledeberg-Roosdaal  

op zaterdag 1 april 2017 om 10.00 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

                                                      

Aansluitend zullen we Lucienne begraven bij haar echtgenoot  

in het familiegraf op de begraafplaats te Roosdaal-Lostraat. 
 

Er is een autobus voorzien. 

 

Namis in voornoemde kerk op zondag 28 mei 2017 om 9 uur. 
 

Wie wil afscheid nemen van Lucienne is welkom in het 

rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Pamel op donderdagavond 

 

 
Rouwen om dit afscheid: 

 

Guy (†2001) en Christiane Van Schelvergem - Bert, 

 Steffi Van Schelvergem, 

 Jente Van Schelvergem, 

 Jari Van Schelvergem, 

Carine en Femke Van Schelvergem - Denolf, 

 Pieter en Kelly Horlait - Mertens, 

 Debbie Mertens,                              haar kinderen en kleinkinderen; 

 
 

  

Delen mee in dit verlies: 

haar broer, zus, schoonzussen, neven en nichten, 

de neven, nichten en verwanten, 

de families Segers, Van Schelvergem, Cardoen en Cobbaert.  

 

Met oprechte dank voor de toegewijde zorgen en bijstand: 

aan haar huisarts dokter Katrijn De Troeyer 

de thuisverpleegster Leen Vanden Berghe ,  

het palliatieve thuiszorgteam Omega en de buren van Lucienne. 

 
Rouwadres: familie Lucienne Segers 

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

Digitaal condoleren via  

www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

Uitvaartverzorging rouwcenter Segers tel.:054  33 17 64      


