
Nicole Vernimmen
1956 - 2022



Dit melden u:

haar kinderen en kleinzoon  

 Sandy Van Gucht 

  Vincent

Davy Van Gucht 

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten 

 Eddie Vernimmen 

 Denise en André Vernimmen - Van Couwenbergh 

  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

 Josée en Dirk Vernimmen - Penneman

  kinderen en kleinkinderen 

 François (†) en Denise (†) Van Gucht - Op de Weerdt 

 Marie-Jeanne (†) en Gustaaf (†) Van Gucht - Braeckman

 Maria (†) en Guillaume (†) Van Gucht - Pauwels

Bertha Van Gucht - Paul Camberghe (†) - Urbain Steveninck (†)

 Astrid (†) en Piet Van Gucht - Troch

 Linda Van Gucht (†)

haar doopmeter

 Julienne Vernimmen - Neil Hooper (†)

delen mee in dit verdriet

 alle aanverwanten van de families Vernimmen en Van Gucht.

Onze oprechte dank voor de goede zorgen aan oncoloog Dr. Gorleer, 

haar huisarts Dr. De Neve, verplegend personeel onco en de thuisverpleging.

Rouwadres:  Sint-Jozefstraat 2A, 9140 Tielrode

Condoleren:  www.uitvaartzorgderuyte.be

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten 

 Denise en André Vernimmen - Van Couwenbergh 

  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

) Van Gucht - Op de Weerdt 

) Van Gucht - Braeckman

) Van Gucht - Pauwels

) - Urbain Steveninck (†)

Omgeven door de liefde van ons allen 
is van ons heengegaan

mevrouw 

Nicole Vernimmen 
weduwe van de heer 

Jozef Van Gucht

geboren te Temse op 27 juni 1956

en overleden te Tielrode op 11 november 2022.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatsvinden in het crematorium Heimolen,

Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas

op zaterdag 19 november 2022 om 11.30 uur.

Samenkomst in het crematorium vanaf 11.15 uur.

U kan Nicole een laatste groet brengen

in Uitvaartcentrum De Ruyte, Stationsstraat 10 te Temse

op donderdag 17 november 2022 van 19.00 tot 20.00 uur.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan het begrijpen hoe je hebt geleden 
en wie kan voelen wat jij hebt doorstaan.


