
Wie in mij gelooft zal leven, ook al is zij gestorven.

Heden ging van ons heen 
om volledig in Gods liefde te verblijven

MEVROUW

Adrienne Coopman
dochter van wijlen Alois en Romanie Coopman - Creëlle

geboren te Vinkt op 6 september 1929 en van ons heengegaan 
in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 22 november 2018, 

gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie 
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden 

in de Sint-Bartholomeuskerk (Heerdweg) te Vinkt 
op WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 om 10.30 uur, 

gevolgd door de crematie en de inzetting van de asurne 
in de urnenkelder op de plaatselijke begraafplaats.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kan een laatste groet aan Adrienne brengen 
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur 
en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag).

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u diepbedroefd:

Walther (†) en Alma Coopman - Dhondt en familie

De familie van wijlen Julien en Imelda Van Wassenhove - Coopman

Julien Coopman

Gustaaf en Agnes Buyck - Coopman
 
 haar broer, zus, schoonbroer en schoonzus
 
Robert (†) en Ghislaine De Vriese - Koopman en familie

André (†) en Ester Mouton - Koopman en familie

Julien en Angèle Dhondt - Koopman en familie

André en Cecile Buyse - Koopman en familie
 
 haar neven, nichten en verwanten

Met dank aan haar huisarts Dr. S. Huyberechts, 
de directie, de zusters, de vrijwilligers en het personeel 

van het W.Z.C. Sint-Franciscus te Vinkt.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Coopman
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95



MEVROUW

Adrienne Coopman
° 6 september 1929 - † 22 november 2018


