
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. 

 

 
Met diepe pijn, maar met veel liefde en warmte 

nemen we afscheid van 
 

Bart Cornelis 

 

echtgenoot van 

Sophie De Coster 
 

 

geboren te Ninove op 17 september 1979 

en thuis in het bijzijn van zijn familieleden 

plots van ons heengegaan op 31 december 2019. 

 
 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Bart            

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

op dinsdag 7 januari 2020 om 10 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

                                                      

Aansluitend zullen we de urne van Bart begraven  

in het familiegraf bij zijn vader op de begraafplaats  

van Roosdaal-Lostraat. 

 

Gelegenheid om Bart een laatste groet te brengen 

wordt u geboden in de groetkamer van het rouwcenter Segers 

op zondag 5 januari 2020 van 19 tot 20 uur. 

 
Dit melden u diepbedroefd: 

 

Sophie De Coster,                                                                     zijn echtgenote; 

 

Jelle Cornelis, 

Senne (†) Cornelis, 

Lotte Cornelis, 

                                                                                                     zijn kinderen; 

 

Willy (†2008) en Agnes Cornelis - Stroobant, 

                        zijn ouders; 

Gustaaf en Marie-Louise De Coster - Van Cauter, 

           zijn schoonouders; 

 

Jean en Lieve De Coster - Borremans, kinderen en kleinkinderen, 

René en Margriet Toujour - De Coster, kinderen en kleinkinderen, 

Patrick en Estelle Mossoux - De Coster, kinderen en kleinkinderen, 

Hermine De Coster en dochter Yentl Devillé, 

Luc en Nadine De Coster - Anckaert en kinderen, 

                       zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten; 

 

Louis en Maria-Julia Cornelis - Van Cutsem, kinderen en kleinkinderen, 

                              zijn nonkel en meter; 

zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten, 

de neven, nichten en verwanten van de families 

CORNELIS, DE COSTER, STROOBANT en VAN CAUTER. 

    

 

 
                              

 

Schriftelijk condoleren: 
 Familie Bart Cornelis 
 p/a rouwcenter Segers 
 Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal. 
 

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

Uitvaartverzorging  rouwcenter Segers,   Kwinkeleer 115   Roosdaal.   Tel. 054/331764   


