
 

 

 

 

 

 

Bedroefd om het afscheid , maar dankbaar om de liefde 

die zij ons gaf en om de vriendschap die van haar 

is uitgegaan, melden wij het overlijden van 

Lisette Cornelis 
Lid van OKRA - Ledeberg 

echtgenote van Marcel De Samblanx 

 

geboren te Pamel op 22 december 1943 en na een  

kortstondige maar moedig gedragen ziekte, 

omringd door haar dierbaren zachtjes thuis  

te Roosdaal-Kattem overleden op 26 mei 2019. 

 

 

 

De afscheidsplechtigheid rond de asurne 

zal plaatsvinden in de aula van crematorium 

Siesegem, Merestraat 169 te Aalst  

op zaterdag 1 juni 2019 om 13 uur. 
 

Samenkomst in de wachtzaal  

van het crematorium om 12.45 uur. 
 

De asurne van Lisette zal begraven worden in de urnentuin 

van de begraafplaats te Roosdaal-Lostraat om 14.45 uur. 
 

Samenkomst aan de ingang van de 

begraafplaats om 14.30 uur. 

Zij was: 

 

liefdevolle echtgenote van 

 Marcel De Samblanx,      
 

geweldige mama en schoonmama van 

 Geert en Sigrid De Samblanx - Bombeek, 
 

liefdevolle meter van 

 Annelies De Samblanx, 

 Ellen De Samblanx en vriend Ruben, 
 

delen in dit verlies: 

 Kenneth en Jutta Temmermans - Beirens  

  en zoontje Bojan, 

haar zus 

 Ghislain (†) en Eveline Renders - Cornelis, 
 

haar schoonbroers en schoonzussen, 

de neven, nichten en verwanten, 

de families Cornelis, De Samblanx, Van Cutsem en Jacobs. 

 

 

Met dank aan de huisarts Dokter David Van Humbeeck,  

de thuisverpleging Sara, Cathy en Linda, 

en het palliatief team van Omega voor de liefdevolle zorgen 

die Lisette mocht ontvangen. 

 

Gelegenheid tot groeten van Lisette wordt u geboden in de 

groetkamer van rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal 

op vrijdag 31 mei 2019 van 18 tot 19 uur. 
 

 

Schriftelijklijk condoleren:  Familie Lisette Cornelis 

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

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

We zullen je missen, elke dag 

in kleine eenvoudige dingen, 

maar in ons hart  

zul je met ons samenblijven. 

Uitvaartverzorging Rouwcenter Segers Roosdaal tel. 054/331764   


