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We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”,

maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.

Diep bedroefd moeten wij afscheid nemen van

Heidi Follens

Echtgenote van Wim Berghman

Geboren te Waregem op 13 mei 1982
en na een heel moedige strijd thuis te Oeselgem overleden 

op 15 mei 2019, gesterkt met het gebed van de H. Kerk.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Sint-Petrus en Catharinakerk, Wapenplaats te Wakken

op donderdag 23 mei 2019 om 10 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren achteraan in de kerk.

Daarna volgt de bijzetting in het urnenveld 
op de gemeentelijke begraafplaats.

Bewaar het beeld van Heidi in uw hart,
er is geen begroeting in het funerarium.

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

Dit melden u met diepe droefheid:

Wim Berghman                                        
                                                                                                   haar echtgenoot
Dré en Tuur Berghman                     
                                                                                              haar lieve zoontjes

Mia Merlier en Alain De Kimpe                    
Dirk Follens en Claudine Dujardin             
                                                                                                           haar ouders

Martine Vliebergh en Patrick Dewerchin
Martin Berghman en Rosine Rottiers
                                                                                              haar schoonouders

Maria-Thérèse Dekuyssche en Werner Wertenbach
† Maurice Follens en 
                                                                                                 haar grootouders

Fanny Follens en Ward Struyve, Hanna, Tijl, Ellen
Evelien Berghman en Mario Symoens, Julie, Seppe, Stan
                                haar zus, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten 

Haar ooms en tantes, neven en nichten

De families Follens - Merlier en Berghman - Vliebergh

Met oprechte dank aan het oncologisch team 
van AZ Groeninge te Kortrijk  
en in het bijzonder Dr. Borms en Dr. Buyse,
haar huisarts Dr. Koen Deschrijver,
de Mantel, de thuisverpleging Evy, Anniek en alle verzorgenden,
het Team Buurvrouwtjes en alle vrienden en vriendinnen.

Online condoleren: 

† André Merlier - 
† Elisabeth Soetaert

Rouwadres:
Familie Berghman - Follens
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg
Lijsterstraat 52
9870 Zulte
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Tot aan de maan
én terug


