
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Je moeder blijft je moeder, zo eigen, zo vertrouwd. 

Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt. 

Maar eens komt de dag, dat je haar moet laten gaan. 

Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. 
 

 
Heden is van ons heengegaan  

onze lieve moeder,  

grootmoeder en overgrootmoeder 

 

mevrouw 

 

Fernande Moreels 
 

Weduwe van de heer Alfons Rubbens † 2014 

 
 

 

Geboren te Zottegem op 17 september 1927  

en zachtjes heengegaan in “Residentie ’t Neerhof” 

te Brakel – Elst op 20 maart 2017,  

omringd en bijgestaan door haar geliefden. 

 
 

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen  

tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de H. Hartkerk van  

Bevegem – Zottegem, H. Hartplein, op vrijdag 24 maart 2017 om 10.00 uur. 

 

Mogelijkheid tot groeten van moeder 

en condoleren van de familie na de plechtigheid in de kerk. 

 

Daarna begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats  

op de begraafplaats van Zottegem in de Groenstraat  

waar wij haar te ruste leggen in de familiegrafkelder. 

 
 

Mama is opgebaard in het funerarium van het A.Z. Sint-Elisabeth,  

Godveerdegemstraat 69 te Zottegem  

en kan er begroet worden elke werkdag van 13u30 tot 15u30  

of na afspraak op het nummer 09/364.86.30. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dit melden u bedroefd, maar dankbaar  

om wie zij voor ieder van ons was en zal blijven : 

 

Haar kinderen,              Roger en Monique Schotte – Rubbens, 

Luc en Leen Rubbens – Matthys, 

Geert en Christine Sijmons – Rubbens, 

Antoine en Claudine Haegeman – Rubbens, 

Benoit en Griet Rubbens – Goossens, 
 

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
 

Olivier Schotte, 
 

Matthias Haegeman, 

Nicolas Haegeman en vriendin, 
 

Piet Rubbens, 

Yannick en Charlotte Van Ael – Rubbens, Elise en Ralph, 

 

Haar schoonbroer, neven en nichten, 
 

Jean † en Odette † Ost – Moreels,  

kinderen en kleinkinderen, 

Jacques † en Marie-Henriette † Moreels – De Smet  

en dochter, 
 

Henri en Elisabeth † Van Bever – Rubbens, 

kinderen en kleinkinderen, 

Joseph † en Mimi † Rubbens – Bocklandt, 

kinderen en kleinkinderen, 

Marie-Madeleine Rubbens †, 
 

De families Moreels – Brantegem – Rubbens – Van de Velde. 

 

 

Onze dank en waardering gaan uit naar Denise Van Bael voor de jarenlange trouw, 

directie en personeel van “Residentie ’t Neerhof” 

en allen die mama genegenheid en vriendschap schonken. 

 

Mogelijkheid tot condoleren : 

Wiris uitvaartzorg t.a.v. “Familie mevrouw Fernande Moreels”,  

Klokfontein 3 te 9620 Zottegem of online www.wiris.be. 

 
WIRIS UITVAARTZORG LEEUWERGEM  09/360.79.20 – info@wiris.be 

 
 


