
 

 

 

 

 

 

 

Met liefde en eerbied nemen we afscheid van 

ons mama, onze meter, ons mémé, ons bonneke 

 

mevrouw 
 

Nicole De Buyst 
Lid van Samana, Okra en Ferm 

weduwe van de heer Marcel Ermens (†2012) 

 

 

Zij werd geboren te Meerbeke op 10 augustus 1935 en is onverwacht overleden 

in haar woning te Roosdaal op 9 februari 2023, gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk. 

 

 

 

De plechtige eucharistieviering, waarop wij u vriendelijk uitnodigen 

heeft plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Koning Albertstraat 160 te Roosdaal 

op zaterdag 18 februari 2023 om 10.30 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10 uur. 

Aansluitend verenigen we haar met haar echtgenoot Marcel in het familiegraf                                                                                                         

op de begraafplaats in de Lostraat te Roosdaal. 

 

 
 

Wie afscheid wil nemen van Nicole is welkom in het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal-Pamel                                                                                                                

op vrijdag 17 februari 2023 van 18 uur tot 19 uur. 

Dit melden u diepbedroefd: 
 

 

Patrick en Greet Ermens - Crick, 

Guy en Ann Claes - Ermens,                        haar kinderen;      

      

Sara Ermens, 

Cindy, haar metekind en Jente Ermens - Pardaens, dochtertje Oona en       , 

Robin Ermens, 

Katrien, haar metekind en Ken Claes - Nerinckx, Lionel en Marilou, 

Sofie en Kenneth Claes - Elshoeght, 

                             haar kleinkinderen en achtekleinkinderen;  

Jozef (†) en Gisèle (†) Neukermans - De Buyst en zoon, haar metekind, 

Florent en Godelieve (†) Kestens - Ermens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Herman (†) en Lucienne Ermens - De Neef, kinderen en kleinkinderen, 

Frans (†) en Godelieve Ermens - Fieremans, kinderen en kleinkinderen, 

Roger (†) en Denise (†) Ermens - Appelmans, kinderen en kleinzoon, 

Jos en Greta (†) Lemaire - Ermens, kinderen en kleinkinderen, 

René en Monique Ermens - Van Boven, kinderen en kleinkinderen, 

         haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten; 

de families De Buyst, Ermens, Meeremans en Elpers. 

 

 

 

Een bijzonder woord van dank aan haar huisartsen dokter Els Bulté en dokter Karel De Pever, 

alsook de thuisverpleegsters Marleen, Leen, Lieve en Kathy en het ganse team van Familiehulp 

voor de liefdevolle zorgen die Nicole mocht ontvangen. 

 
 

 

 

Schriftelijk condoleren:  Familie Nicole De Buyst 

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

Digitaal condoleren via  

 www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 
 

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

Een moeder sterft altijd te vroeg 

al wordt zij nog zo oud. 

Je bidt dat God haar sparen zal 

omdat je van haar houdt. 


