
 

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens haar leven 

heeft gegeven, nemen wij afscheid van 

 

Andrea Van de Perre 
 

echtgenote van Gustaaf Nevens 

 
  

Zij werd geboren te Ninove op 4 augustus 1953 en is  

omringd door haar familie overleden te  

Onze-Lieve-Vrouw Lombeek 

op 3 januari 2023. 

 

De afscheidsplechtigheid met de asurne  

heeft plaats in het crematorium Siesegem, Merestraat 169  

te Aalst op dinsdag 10 januari 2023 om 13 uur. 

 

Samenkomst in de lobby van het crematorium vanaf 12.45 uur. 

 
 

De stoffelijke resten van Andrea zullen begraven worden  

in de urnentuin van de begraafplaats van  

Onze-Lieve-Vrouw Lombeek om 17 uur. 

 

 

U kan Andrea een laatste groet brengen in het 

rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal 

op maandag 9 januari 2023 van 18 tot 19 uur. 

 

Bloemen noch kransen. 

 

Zij leeft verder in de liefdevolle herinnering van: 
 

Gustaaf Nevens,                                                              haar echtgenoot; 
 

David en Heidi Nevens - Notaerts,              haar zoon en schoondochter; 
 

Brandon Nevens, 

Dylan Nevens, 

Kendra Hoylaerts, 

Luca Hoylaerts,                                                          haar kleinkinderen; 
 

Patrick (†) en Anita Coppens - Van de Perre,                            haar zus; 

Petrus (†) en Paula De Bruyn - Nevens,    

Frans (†) en Maria Heymans - Nevens,     

Adolf (†) en Maria Nevens - Van Snick,    

Oscar en Frieda Nevens - Evenepoel,            

     haar schoonbroer en schoonzussen; 

Marnick Coppens,    

Andy en Vicky Coppens - De Donder en dochter Jade, 

                                                                              haar neven en nichten; 

delen in dit verlies: 

de neven, nichten en verwanten, 

de families Van de Perre, Nevens, Van Zeebroeck en De Brabanter. 

 

 Met dank aan de huisarts Dr. Kim Khuu en de thuisverpleging onder  

leiding van Inez Arijs, alsook dank aan mevrouw Christa de Wandeleer  

van Familiehulp en kinesist Koen De Smedt en het team  

van de Palliatieve dienst Omega voor de liefdevolle zorgen. 

Speciale dank aan haar zus Anita voor haar liefdevolle onbaatzuchtige  

inzet voor haar zus Andrea. 

 
 

Schriftelijk condoleren: familie Andrea Van de Perre 

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 
 

Digitaal condoleren via www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren. 
 

Rouwcenter Segers, uitvaartverzorging Roosdaal.   Tel.: 054 33 17 64 


