Zwijgzaam, stil en zonder vragen wilde jij je ziekte dragen
Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht
Zo ben je langzaam, moe gestreden, uit ons midden weggegleden
en na een dappere maar ongelijke strijd uit je lijden bevrijd

Bedroefd om het heengaan
maar dankbaar om al wat we van haar mochten ontvangen,
nemen we afscheid van

Dit melden u diep bedroefd:
Oscar Bosseman

Mevrouw

Agnes Van Den Steen
echtgenote van de heer Oscar Bosseman
Geboren te Oordegem op 27 februari 1935
en zachtjes van ons heengegaan, omringd door haar kinderen,
in de Palliatieve Eenheid Charon van het ASZ te Aalst op 25 juli 2017,
gesterkt door de ziekenzalving.

haar echtgenoot

Danny en Rita Bosseman - Sturbois
Leslie en Nele Bosseman - Van Den Neucker
Céline
Jessie Bosseman
Rudi en Francine Bosseman - Van Leuven
Bert en Isabel Baeyens - Bosseman
Ine
Astrid en Melissa Bosseman - Bus
Yvan en Karien Bosseman - Moreels
Domien en Nathalie Osselaer - Bosseman
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Frans en Marie-Jeanne Van Den Steen - Bambust
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Denijs te Impe op

zaterdag 29 juli 2017 om 10 uur.
Samen begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Impe.
De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk
op zondag 27 augustus 2017 om 9 uur.
U kunt Agnes een laatste groet brengen in het mortuarium van het ASZ,
Merestraat 80 te Aalst, alle dagen van 10 tot 11 uur en van 16 tot 19 uur.
Dat zij rust in vrede.

haar broer en schoonzus

Haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.
De families Van Den Steen, Bosseman, Van Herpe en Librecht.
Met dank aan haar huisarts dr. Daeleman, haar thuisverpleegster Lutgarde Sonck,
de dokters en verpleegkundigen van het OLV-ziekenhuis,
de dokters, verpleegkundigen en vrijwilligers van de Palliatieve Eenheid Charon.
Rouwadres: Paepegemstraat 9, 9340 Lede.
Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be
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