
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omringd door onze liefde hebben we afscheid  

genomen van ons moeder, “Meter” en “Meter Oma” 
 

mevrouw 

Francine Beeckman 
gewezen lid van KAV  

 

gedurende 57 jaar in liefde verbonden met haar  

echtgenoot de heer Jozef Van de Perre 
 

geboren te Liedekerke op 28 november 1932  

en overleden in het WZC OLV te Roosdaal op 16 september 2020, 

gesterkt door de Ziekenzalving. 

 

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd 

 zal plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk, Warandestraat te Liedekerke  

op vrijdag 25 september 2020 om 11.15 uur, gevolgd door  

de begraving op de gemeentelijke begraafplaats  

te Liedekerke, Populierenlaan. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.45 uur.     
 

Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens de plechtigheid. 

 

Gelegenheid tot groeten van Francine wordt u geboden in 

rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal-Pamel  

op woensdag 23 september van 19 tot 20 uur. 

Dit melden u: 

Jozef Van de Perre,                                                               haar echtgenoot; 
 

Jan Van de Perre (†), 

Marc en Christa Van de Perre - Deneys, 

Dirk en Christine Wierinck - Van de Perre, 

Geert en Magda De Meyer - Van de Perre,                          haar kinderen; 
 

Thomas en Lisa Van Laethem - Wierinck, 

Michiel Wierinck, 

Dries Wierinck, 

Ellien De Meyer, 

Liesje De Meyer,                                                              haar kleinkinderen; 

 

delen in dit verlies: 

de families Beeckman, Van de Perre, Van Linthout en De Saeger. 

 

 

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar alle medewerkers 

en het verplegend personeel van WZC OLV te Roosdaal waar Francine 

sedert 14 december 2018 met veel liefde en goede verzorging werd omringd, 

alsook een bijzonder woord van dank aan dokter Hilde Demaegd en  

dokter Karel De Pever voor de professionele en liefdevolle zorgen. 

 

Heer, laat haar ziel delen in Uw hemels geluk. 

 

Bloemen noch kransen. 

 

Schriftelijk condoleren:  Familie  Francine Beeckman 

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

Digitaal condoleren via  

 www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

 

Liedekerke, 25 september 2020. 

 
Rouwcenter Segers, uitvaartverzorging, Roosdaal.    Tel. 054 33 17 64 

Zwaar werden de dagen, lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht. 

Ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan. 

Ween daarom niet, ik ben in vrede gegaan. 


