
Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren
die wij samen met haar mochten hebben,

delen wij u het overlijden mee van

Rosa Borremans
Weduwe van André Vanderpooten

º 17-11-1932
✝ 25-04-2021

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Elza Vanderpooten - (✝) Michel Dekock
(✝) Francis Vanderpooten
Wilfried en Kristina Vanderpooten - Veilande
André en Christel Huys - Vanderpooten haar kinderen

Vanessa en Thierry, Charline
Thierry en Anja, Koen, Dylan, Jeroen, Mariska, Kimberley, Stefany
Kelly en Dany, Remco, Yarco
Melissa en Michael, Noah, Enzo, Ricardo, Rani, Remco
Natacha en Roel, Elina
Jessica, Luca, Ilan
Edgars haar klein- en achterkleinkinderen

Leonie en (✝) Jean Borremans - Nerinckx
Henri en Micheline Vanderpooten - Vanhove
(✝) Pierrot en Elise Vanderpooten - Pinnoy,
            kinderen en kleinkinderen
 haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven, nichten en aanverwanten

De families Borremans, Vanderpooten, Nerinckx en Dekock.

Met dank aan Dr. Van De Sype D., haar huisarts, evenals het verplegend en 
verzorgend personeel van het WZC Keymolen te Lennik en de afdeling „Spoed“ 
en de afdeling „Geriatrie“ van het AZ Sint-Maria te Halle.



Als een ouder overlijdt, verdwijnt er een planeet
en zal de nachtelijke hemel er nooit meer

hetzelfde uitzien.
Het maakt niet uit hoe volwassen we zijn

als we één van onze ouders verliezen.
En als ze allebei overleden zijn,

is het net alsof we permanent dakloos
zijn - een onzichtbaar schild,

de eerste verdedigingslinie tussen onszelf
en onze sterfelijkheid, is weg.

De afscheidsviering zal in familiale kring plaatsvinden
in het crematorium Siesegem te Aalst, Merestraat 169,

op dinsdag 4 mei 2021 om 11.30 uur.

De asurne wordt bijgeplaatst in het urnenveld op het kerkhof
van Lembeek om 15.30 uur.

U kan deze dienst live volgen via
https://crematoriumsiesegem.livestream.fdesigner.eu/login

Inloggen kan met deze logincode: RB0806

Wie Rosa graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum
Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,

op vrijdag 30 april 2021 van 19 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres: Fam. Rosa Borremans p/a Rouwcentrum Berni Mertens - Tel 02/356 67 20.
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be  


