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Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons 
mocht betekenen en voor een rijk gevuld leven, 

melden wij u het overlijden van 

Jeannine Maria Swaelens
Sinds 1962 gehuwd met Honoré Van Ongeval

Zij werd geboren te Huizingen op 17 december 1933 
als dochter van Jan Swaelens en Elisabeth Vanzeebroeck. 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken en omringd door haar 
gezin is zij te Halle op 14 juli 2021 zachtjes heengegaan. 

Online condoleren: www.begrafenissen-luypaert.be

Dit melden u met droefheid:

Honoré Van Ongeval     
     haar echtgenoot

Johan, Koen en Geneviève 
     haar kinderen 

Anke en Raoul, Wouter, Severine 
     haar kleinkinderen 

Maurits(†) en Lucienne Swaelens-Smismans
kinderen en kleinkinderen 

Julien en Ida Swaelens-Berghmans
kinderen en kleinkinderen 

Frans en Denise Swaelens-Van Loock
kinderen en kleinkinderen  
     haar broers, schoonzussen, 
     neven en nichten

de broers en zussen van Honoré, 
hun echtgenotes, hun kinderen en kleinkinderen    
     haar schoonfamilie

Je levensboek is nu volgeschreven, 
je hebt het zachtjes dichtgedaan.
Wij zullen het lezen en herlezen,
zo blijf je bij ons voortbestaan.

Tot 1994 drijvende kracht van de Technische Afdeling van het
 H. Hartinstituut te Halle. Lid van Ziekenzorg. 

In 2014 onderscheiden met het gouden Sint-Romboutskruis 
voor haar jarenlange inzet bij de eucharistie, in de parochie

 en de vorming van communicanten te Herne. 

De uitvaartmis heeft plaats in beperkte kring in de 
Sint-Petrus- en Sint-Pauluskerk te Herne.

Na de uitvaart wordt de urne van Jeannine door Honoré 
en de kinderen bijgezet op de begraafplaats te Herne. 

U kan Jeannine een laatste groet brengen in het funerarium 
Luypaert, Scherpstraat 15 te Herne 

op donderdag 22 juli 2021 van 18u30 tot 20u. 

Met dank aan allen die Jeannine de afgelopen jaren 
met zorg omringden en haar leven hebben verlicht met lieve 
woorden en ondersteunende aanwezigheid. 
In het bijzonder dank aan de verpleegkundigen van het 
Wit-Gele Kruis voor de dagelijkse warme zorgen en het team 
van het dagcentrum Mater-Dei voor de jarenlange liefdevolle opvang.

Rouwadressen: 
Druimerenstraat 2 te 1540 Herne

Makkegemstraat 33 te 9820 Merelbeke 
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