
   

Rouwen om dit afscheid: 

 

 Charly Janssens,                                                                                                                                  haar echtgenoot; 

 

 Marc en Christelle Cauchie - Janssens, 

 Ron en Ann Van Norden - Matthijs,                                                                       haar kinderen en plus-kinderen; 

 

 Yasmine Janssens, 

 Quentin Cauchie,                                                                                                                             haar kleinkinderen; 

  

 delen in dit verlies: 

 Cedrick Deleu die Denise met de beste zorgen heeft omringd, 

 Els De Decker, haar meter in WZC Ter Bake 

 De families Van de Winckel, Janssens en Cauwberghs. 

 

 

Warme woorden van dank aan de directie en het verplegend en verzorgend personeel 

van WZC Ter Bake te Denderleeuw voor de professionele en liefdevolle zorgen  

die Denise mocht ontvangen. 

 

   

 

Digitaal condoleren via: www.rouwcentersegers.be     rubriek condoleren 

of schriftelijk condoleren: Familie Denise Van de Winckel 

p/a rouwcenter Segers,   

Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal. 

‘s avonds in het donker: 

dan kijk ik naar de maan 

En zie ik tussen alle sterren 

jouw sterretje staan. 

 

Het is de allermooiste 

zij geeft het meeste licht. 

En als ik heel goed kijk, 

zie ik jouw gezicht. 

 

Ik mis je hier beneden 

en denk heel veel aan jou. 

Zachtjes fluister ik naar boven, 

dat ik zielsveel van je hou...  

 

Met liefde en eerbied hebben we afscheid genomen van 

Denise Van de Winckel 
 

Echtgenote van Charly Janssens 
 

geboren te Asse op 7 juni 1945 en overleden in WZC Ter Bake te Denderleeuw 

op 23 november 2022, gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk. 

 

De uitvaartplechtigheid rond de asurne heeft plaats in de aula van  

rouwcentrum Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal op  

woensdag 30 november 2022 om 11 uur gevolgd door de asverstrooiing op de 

 asverspreidingsweide van de begraafplaats te Denderleeuw. 

Samenkomst in voornoemde aula vanaf 10.45 uur. 

 

Gelegenheid tot groeten en een stil moment bij Denise wordt u geboden in de groetkamer 

van rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal op zaterdag 26 november 2022 van 14 uur tot 14.30 uur. 
Rouwcenter Segers, uitvaartverzorging 

Kwinkeleer 115,    1760 Roosdaal.  Tel.: 054 33 17 64 


