
Voortleven in de harten van hen
die achterbleven is niet sterven.

Harry Coppens
echtgenoot van Pa� y Verbruggen

Geboren in Mechelen op 23 februari 1951
en er overleden op 14 maart 2018.

De uitvaartplechtigheid met de asurne waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op
dinsdag  20  maart  2018  om  14 uur

in de aula van de stedelijke begraafplaats, 
Ziekebeemdenstraat 4, Mechelen,

gevolgd door de bijze� ing in het columbarium.

Samenkomst aan de aula.

Dit melden u:

Pa� y Verbruggen
zijn echtgenote,

Ann en Bjorn Coppens - Martin
 Nathalie, Ellen
Els Coppens
 Shari, Yenti

zijn kinderen en kleinkinderen,

Constant (†) en Emiliene Coppens - Van der Jeught
  zijn moeder,

Jan en Nicole Coppens - Van Camp
 Yannick
 zijn broer, schoonzus en neef,

Jan (†) en Mathilde Verbruggen - Houwelyckx
 zijn schoonmoeder.

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Coppens, Verbruggen, Van der Jeught en Houwelyckx.

Correspondentieadres: Perdieus uitvaarten
   t.a.v. familie Coppens - Verbruggen
   Kerkho� ei 81, 2800 Mechelen
Condoleren:  www.perdieus-uitvaarten.be

Perdieus uitvaarten - Kerkhoflei 81 - Mechelen - 015/20.30.40.
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