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MEVROUW

Frieda Cornelis
28 september 1936 - 24 december 2020

Als je met een blij gezicht 
aan je werk denkt en je plicht.

Als je zonder veel gepraat 
anderen helpt met woord en daad. 

 
Als je steeds naar beter streeft 

dan heb je niet voor niets geleefd. 
 

Maar mag ik dankbaar zijn 
dat ik zolang bij jullie mocht zijn.

    Frieda



Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

Frieda Cornelis
 

geboren te Vinkt op 28 september 1936 en thuis te Petegem a/d Leie, 
omringd door haar dierbaren, van ons heengegaan op 24 december 2020. 

 

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zal de afscheidsplechtigheid 
met de asurne in zaal ‘Westkouter’ te Deinze gevolgd door de inzetting in de urnenkelder 

op de begraafplaats te Petegem a/d Leie in beperkte kring plaatsvinden.
 

U kan vrijblijvend de afscheidsplechtigheid meevolgen via livestream. 
 

Gelieve onderstaande stappen te volgen:

1. Ga naar de wesbite www.uitvaartzorgdeboever.be/livestream
2. Vul het paswoord in: frieda0201 (alles in kleine letters)

3. U kan de afscheidsplechtigheid live volgen enkel op zaterdag 2 januari 2021 vanaf 10.20 uur

U kan een laatste groet aan Frieda brengen in het funerarium De Boever-Drijoel, 
Kouter 56 te Deinze op maandag, dinsdag en woensdag van 17 tot 18.30 uur. 

U kan vrijblijvend een condoleance kaartje meebrengen.

Dit melden u:

René De Pourcq haar echtgenoot

Geert en Karin De Pourcq - Saveyn
 Valerie en Nico De Pourcq - Van Huffel, Arne en ♥
 Evelien en Pieter De Pourcq - Dhaene
 Celine en Nick De Pourcq - De Mits

Dirk en Anne-Mieke De Pourcq - Haerynck
 Glenn en Lotte De Pourcq - Brandts
 Robin en Doris De Pourcq - Claerhout haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

alsmede haar zus, schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten en verwanten

en de families Cornelis - De Pourcq - Graveel - De Meester.

Met dank aan ‘Huisartsenpraktijk De Brug’, haar thuisverpleegkundige Stefanie De Koning en haar team, 
Dr. Naert en de dienst oncologie van het U.Z. te Gent, het Palliatief support team en de mensen van i-mens.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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


