
Kamiel Bauwens
°1921 - † 2022

Hij had de schoonheid van de akkers lief
‘t land van vruchtbaarheid en ruimte
tot ook zijn dromen kleiner werden

een huisje, een plaatsje, dieren en wat gerief
maar nu een hemel zonder grenzen

(Toon Hermans)

Begr. Hermans, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Lede & Smetlede, 053/62 91 50
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Dit melden u stil, verdrietig maar vooral dankbaar:

Marleen en Rudi Bauwens - Cosijn
 Bart en Claudine Cosijn - Jolie, 
  Laura en vriend Michiel, 
  Thijs
  Thomas
 Gert en Saskia Cosijn - Van Leuven
Hervé Bauwens
Adriaan en An Bauwens - Van Damme
 Kristin en Wim Bauwens - Vlieghe
  Marie
 Karlien en Bjorn Bauwens - Krikilion
  Ferre
  Gerben
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn zus, schoonzus, neven en nichten.

De families Bauwens, Van Herpe, De Rijcke en De Mil.

Met dank aan zijn huisarts dr. Kurt Van Wassenhove.

Je kan Kamiel een laatste groet brengen in het funerarium Hermans, 
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem op woensdag van 
18.00 uur tot 19.00 uur.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, 
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem.
t.a.v. de familie Bauwens - Van Herpe.
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

Heden is van ons heengegaan

de heer
 

Kamiel Bauwens
weduwnaar van Anna Van Herpe († 1999).

Geboren te Schellebelle op 24 januari 1921 en thuis te Vlierzele 
zachtjes ingeslapen op 28 oktober 2022.

Oudstrijder ‘40-’45
Lid van de oudstrijdersbond

  De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Fledericuskerk te Vlierzele

op zaterdag 5 november 2022 om 10.00 uur

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

Na de plechtigheid zullen wij Kamiel herenigen
met zijn echtgenote Anna op de begraafplaats van Vlierzele.

Rouwbetuiging achteraan in de kerk na de uitvaartdienst.


