
 

Klein maar dapper en gevochten als een leeuw 

maar toch heeft hij de strijd verloren. 

 

In ons hart zal blijven verder leven 

de herinnering aan ons 1ste zoontje en kleinzoon,  

metekind en petekind 

 

Iliano Coppens 
 
 

Zoon van Jordy en Lindsey Coppens - Van den Branden 

 
Onze lieve schat werd geboren in het UZ te Jette op 13 januari 2021 

en is er overleden op 1 februari 2021. 

 

 

 

 

 

 

  

Gezien de huidige maatregelen zullen wij in beperkte familiekring 

afscheid nemen van Iliano in de aula van rouwcenter Segers, 

Kwinkeleer 115 te Roosdaal op maandag 8 februari 2021. 

 

Nadien zal de crematie plaatsvinden. 

 

De urne met de stoffelijke resten zal thuis bij Jordy en Lindsey  

een bijzonder plaatsje krijgen. 

 

 

 

 

Dit melden u diep bedroefd: 

 

Jordy en Lindsey Coppens - Van den Branden, 

                                zijn mama en papa; 

Patrick Coppens, 

Jacqueline Vanderschelden, 

Emile Van den Branden, 

Sylvia Derge,                                                                      zijn grootouders;  

 

Alexander en Melanie, zijn “meti” Nevens - Coppens en zoon Keano, 

Ludovic en Lisa Coppens - Antoine en zoon Liano, 

Robin, zijn “peter” en Alison Van Cleempoel - Coppens  

   en dochter Kyona,  

Prescilia Coppens, 

Didier Van den Branden en kinderen Dylan en Melodie, 

Jimmy Belin en partner Marie en Matthis, zoontje van Jimmy, 

Danny Belin en partner Stéphanie en zoontje Dylan, 

Chantal Van den Branden en dochtertje Alicia, 

Stéphanie Belin en zoontje Zekky,    

                                                        zijn nonkels, tantes, neven en nichten; 
 

De families Coppens en Van den Branden. 
 

 

U kan Iliano nog een laatste groet brengen 

in de groetkamer van het rouwcenter Segers 

op zaterdag 6 februari van 13 uur tot 14 uur, 

op zondag 7 februari van 10.30 uur tot 11.30 uur. 

 
 

Warme woorden van dank aan het ganse team  

van dokters en verpleegkundigen van UZ Jette  

voor de liefdevolle en professionele zorgen. 
 
 

 

 

Schriftelijk condoleren via  

rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via www.rouwcentersegers.be 


