
De bomen komen uit de grond

En uit hun stam de twijgen

En ied’reen vindt het heel gewoon

Dat zij weer bladeren krijgen

We zien ze vallen naar de grond

En dan opnieuw weer groeien

Zo heeft de aarde ons geleerd

Dat ál wat sterft zal bloeien

– Toon Hermans –



Dit melden u:

Louis Cooreman                         haar echtgenoot,

Pierre en Marie Chalon – Cooreman
 Suzanna en Émile

Frederik en Barbara Decock – Cooreman

Robert en Dorothée Schindler – Cooreman
 Clara          haar kinderen en kleinkinderen, 

De heer en mevrouw Theodoor (†) en Elisabeth (†) Vastmans – Tilmans,
De heer en mevrouw Etienne en Suzanne (†) Cooreman – Gribomont,
             haar ouders en schoonouders.

Haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Vastmans, Cooreman, Tilmans en Gribomont.

Oprechte dank aan iedereen die Dominika en ons gesteund heeft in deze dagen. 

Liever dan bloemen en kransen, een gift ten voordele van het Leuvens Kankerinstituut, 
fonds voor ovariële kiemceltumoren met unieke vermelding 400/0012/68315

op het rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 van de KU Leuven.

Rouwadressen:
Alois de Beulelaan 32 – 9240 Zele / Groene Biezenlaan 70 G01 – 8660 De Panne
Rijke Beukelaarstraat 20 – 2000 Antwerpen
Sint-Goriksstraat 9 Bus 4.2 – 1000 Brussel
Ossietzkystrasse 6 – 60598 Frankfurt am Main (DE)

Verwacht maar zo onverwacht melden wij u met droefheid,
in dankbaarheid om wie zij voor ons is geweest, het overlijden van

mevrouw

Dominika Vastmans
echtgenote van de heer 

Louis Cooreman

Geboren te Maaseik op 14 april 1957 
en overleden te Zele op 1 oktober 2021.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de uitvaartdienst die plaatsvindt 
in de PAROCHIALE KERK ST.-LUDGERUS te ZELE-CENTRUM, 

op zaterdag 9 oktober 2021 om 11.15 uur.

Wij voorzien de mogelijkheid de dienst via livestream te volgen op: 
https://www.sintludgeruskerkzele.be/live/

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel van de pastorij
(tegenover de kerk) vanaf 10.45 uur.

Let op: omwille van de kermis op de markt, is parkeren aan de kerk niet mogelijk. 
We raden aan te parkeren aan GC De Wiek, Dendermondebaan 8 te Zele 

(450 m van de kerk). 

U kunt Dominika een laatste groet brengen in het 
Uitvaartcentrum Van Cleemput, Kouterstraat 151 te Zele, 

op donderdag 7 oktober van 18.30 uur tot 19.00 uur 
en vrijdag 8 oktober van 18.30 uur tot 19.00 uur.


