
  

Afscheid nemen doet zo’ n pijn, 
toch vonden wij het fijn, 

om tot het laatste moment bij je te zijn. 
 

 
 

Dankbaar aan God,  
voor ons Moeder, Grootmoeder  

en Overgrootmoeder 
 

Mevrouw 
 

Clara Rosanna Coessens  
Weduwe van de heer Florent Van Waeyenberge  2011 

 
Moeder werd geboren te Balegem 

op 7 mei 1932 en is zachtjes heengegaan  
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op 10 juli 2017,  

begeleid door onze gebeden. 
 

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons  

afscheid te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie  
in de Sint-Andreaskerk van Strijpen - Zottegem 

op zaterdag 15 juli 2017 om 11.15 uur. 
 

Gelegenheid tot groeten van moeder 
en condoleren van de familie na de plechtigheid in de kerk. 

 
Aansluitend begeleiden wij moeder naar haar laatste rustplaats  

op de stedelijke begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat) 
waar wij haar te ruste leggen in het familiegraf bij vader. 

 
U kunt een laatste groet brengen  

in het funerarium van het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
elke werkdag tot en met vrijdag van 13u30 tot 15u30 

of na afspraak op het nummer 09/364.86.30. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Bedroefd, maar dankbaar  
voor wie zij voor ons was  
en zal blijven nemen wij afscheid; 

 
Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkindje, 
 

Paul en Mercedes Van Waeyenberge – Dantas Lopes, 
 
Jan Van Waeyenberge, 
Liesje en Kris Van Waeyenberge – Meuleman, 

Florent Meuleman, 
Joke en Robin Van Waeyenberge – Moreels, 

 
Dirk en Marleen Van Waeyenberge – Vercruyssen, 

 
Jolien Van Waeyenberge, 

 
Nemen eveneens deel in de rouw; 
 

De kinderen en kleinkinderen van wijlen haar zus,  
Rosette en Emiel Coessens – Callaert, 

 
De families Coessens – Verlinden  
en Van Waeyenberge – Van de Kerckhove. 
 

 
Onze dank en waardering gaan uit naar haar gewezen huisarts  

op rust, Dr. De Smet en haar huidige huisarts Dr. De Muyter,  
dokters en personeel van het A.Z. Sint-Elisabeth, 

de thuisverpleging van Bond Moyson  
en directie en personeel van “Dagverzorgingscentrum De Bron”. 

 
 

Rouwadressen : 
 

Kasteelstraat 20 bus 9 te 9620 Zottegem, 
Molenkouter 73 te 9620 Zottegem, 
Iepenstraat 5 te 9620 Zottegem. 
 
U kan ook condoleren online op www.wiris.be. 

 
UITVAARTZORG WIRIS LEEUWERGEM 

 
 

 

 
 


