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Weduwe van de heer Nestor Asselman

Bijbelteksten die mama met anderen deelde omdat zij ze zelf koesterde:

“Toen hoorde ik een luide stem vanaf de troon zeggen:
‘Kijk! De tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen.
Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn.
Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn.
De familie wenst warmhartig speciaal haar dank te betuigen voor

Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn.

de goede zorgen en attente begeleiding in de avond van mama

De dingen van vroeger zijn voorbij.”

haar leven aan: dokter Kris Asselman, haar huisarts.

(De belofte van Jehovah God, Schepper van hemel en aarde
om zijn theocratie op te richten - Openbaring 21: 3,4)

“De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, ze zullen intens genieten
van vrede in overvloed” (Psalm 37:11)
Er is gelegenheid om uw medeleven te betuigen aan de familie via
www.vagibel.be - rubriek condolaties

“Verbaas je daar niet over,

“De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig op
verblijven” (Psalm 37:29)

Dit melden u met droefheid:

want de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn,
zijn stem zullen horen en tevoorschijn zullen komen...”
(Een citaat van Jezus woorden uit Johannes 5: 28,29)

Met droefheid nemen wij afscheid van
Mevrouw

Cesarina De Vuyst
Weduwe van de heer Nestor Asselman
Geboren te Denderleeuw op 15 september 1927
en overleden Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst
op 2 december 2020.

Wij nemen tijdelijk afscheid van “ons mama” in intieme kring.
Deze zal gevolgd worden door de asverstrooïng.

De herdenkingstoespraak zal te volgen zijn via Zoom op
zaterdag 12 december 2020 om 11.00 uur
met volgende gegevens:
Meeting ID: 868 9413 4113
Passcode: 200546

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Ingrid en Eddy Asselman - Van der Straeten
Sam Van der Straeten - Veronique Van den Borre
Bram en Fleur Van der Straeten - Meulemeester
Micha Van der Straeten - Deborah Tahon
Levi Van der Straeten - Bianca Villers
Djowi, Mauro, Boaz
Lesley Van der Straeten - IsaÏ De Baets
Lilly-Louise
Andy Van der Straeten - Rebekka Parmentier
Naomi Van der Straeten
Aaron,Lucius
Josiane en Theo Asselman - Bekkers
Paula en Eric Asselman - Simeons
Johan Simeons
Jethro, Lucas
Filip Simeons - Natascha Schoors
Xeno , Xian, Xander
Sem Simeons - Tineke Martens
Mathéo - Tobias
Steven Simeons
Alphonse en Linda Asselman - Baudewyns
Nina Asselman - Stefan Verstraeten
Brent, Dean
Kenny Asselman - Delphina De Baert
Vince
Haar broers: Felicien De Vuyst
Alfons De Vuyst
schoonzussen en kinderen

