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Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat 
Maar ook de sporen die je achterlaat 

 

† 
 

Mevrouw 
 

Hilda Haeck 
 

Echtgenote van de heer Roland Willems 
 

Gewezen lid van Femma en Samana 

 
Geboren te Lovendegem op 20 november 1935 en na een ongelijke strijd 
 van ons heengegaan in het AZ Sint-Lucas te Gent op 20 augustus 2020, 

gesterkt door het ziekensacrament,  

gesteund en omringd door de liefde van haar gezin. 

We hadden u graag uitgenodigd om samen afscheid te nemen  
in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem. 

Maar de huidige maatregelen laten dit niet toe. 
Wij nemen daarom afscheid in beperkte familiekring. 

Met dank voor uw begrip. 
 

Het plaatsen van haar asurn in het familiegraf 
op de begraafplaats van Lovendegem gebeurt in beperkte kring. 

 

Een stil moment bij Hilda kan in het funerarium Cocquyt  
(kerkhof Lovendegem) na afspraak met de familie. 

 
Met onze dank aan haar huisarts dr. Van der Sypt en aan de dokters  

en het personeel van het AZ Sint-Lucas, in het bijzonder de Palliatieve Eenheid. 
 
9920 Lievegem, Laagland 3 
9920 Lievegem, Laagland 2 

9920 Lievegem, Bosleentje 1 
9950 Lievegem, Olmenstraat 17 
59122 Hondschoote (Fr), Rue de Looweg 1355 

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van  

 

  Roland Willems  

                                   haar echtgenoot  

 

  Luc Willems  

 

  Frank en Carina Willems - De Roose 

   Mike en Eveline 

   Mindy en Sam 

    Danté 

    Jordy 

   Mitch 

 

  Marc en Marleen Willems - De Schrijver  

   Jamie en Wannes 

   Glenn en Joalien  

   Delphine en Staf  

 

 

  Isabelle en Rony Willems - Van Doorne  

   Timothy en Ramona 

   Kimberly en Koen 

    Line  

 

  Anja en Frederik Willems - Vandoorne 

   Gilles  

               haar kinderen, klein– en achterkleinkinderen  

 

  Roger en Cécile Willems - Lippens,  

   kinderen en kleinkinderen 

 

  Romain † en Maria † Willems - Van Beveren 

   en kinderen 

         haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten  

 

  De families Haeck - Aerens en Willems - Lataire  

 

 

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 


