
 

 

 

 

 

 

In liefde en dankbaarheid nemen we afscheid van 
 

de heer 

Urbain Deklippel 
echtgenoot van mevrouw Lisette Van Schelvergem 

 

geboren te Tollembeek op 19 oktober 1953 en  

na een langdurige ziekte, omringd door zijn familieleden  

en gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk, 

overleden in de Palliatieve Zorgeenheid De Rank  

van het OLV Ziekenhuis campus Asse op 13 november 2018. 

 

 

 

 

De plechtige uitvaartliturgie rond de asurne zal  

opgedragen worden in de Sint-Apolloniakerk, Kapelleweide te 

Roosdaal-Ledeberg op zaterdag 24 november 2018 om 10 uur,  

gevolgd door de begraving van de asurne in de urnentuin 

van de begraafplaats van Roosdaal (Lostraat). 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

 
 

      Namis in voornoemde kerk  

op zondag 16 december 2018 om 9 uur. 

 
 

Wie afscheid wil nemen van Urbain is welkom in                                           

het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal-Pamel                                

op dinsdag 20 november 2018 van 18.30 tot 19.30 uur. 

Rouwen om dit afscheid: 
 

Lisette Van Schelvergem,                                                             zijn echtgenote; 

Robby en Hanneke Deklippel - Vanderhaegen, 

 Anke, Lisa, Iris, 

Filip en Els Deklippel - Speliers, 

 Lucas, Tessa,                                           zijn kinderen en kleinkinderen; 

 

Michel en Rolande Leirens - Deklippel, kinderen en kleinkinderen,    

Michel en Jacqueline Deklippel - Van Hove, kinderen en kleinkinderen,  

Etienne en Dina Deklippel - Cosijns, kinderen en kleinkinderen,    

Johan en Carine Deklippel - Debraekeleer, zoon Bart (†) en zoon Arno,  

Etienne en Marie-Louise Van Schelvergem - Van der Elst, 

 kinderen en kleinkinderen, 

Marc en Agnes Baeyens - Van Schelvergem, 

 kinderen en kleinkinderen,  

Gaston (†) en Bernadette (†) Van Schelvergem - Collyns, 

 kinderen en kleinkinderen, 

                                                       zijn zus, broers, schoonbroers, schoonzussen 

                                                                                                  neven en nichten; 

delen in dit verlies: 

de neven, nichten en verwanten, 

de families Deklippel, Van Schelvergem, De Valckeneer en Cornelis. 

 

Een bijzonder woord van dank aan zijn huisarts dokter Anne-Marie Grijseels, 

het team van thuisverpleging Omega en zelfstandig verpleegster Arlette Van 

den Bosche, alsook een bijzonder woord van dank aan het volledige team van 

Palliatieve Zorgeenheid “De Rank” van het OLV Ziekenhuis campus Asse 

voor de liefdevolle en professionele zorgen die Urbain mocht ontvangen. 
 

 

Schriftelijk condoleren:  Familie Urbain Deklippel  

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

Digitaal condoleren via  

 www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

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   

www.rouwcentersegers.be 


