
We hadden zo graag samen met u afscheid genomen van Stany. Door de huidige maatregelen
is dit helaas niet mogelijk. De uitvaartplechtigheid en de bijzetting van de urne in 

de urnentuin op de begraafplaats van Hamme zullen hierdoor plaatsvinden in familiekring.

Houd de mooie herinneringen aan Stany vast. 

De familie dankt zijn huisarts dr. Sandor van Bijsterveld van Praktijk Blauwendael te Waasmunster
voor de goede zorgen en zijn goede vriend Jaak Bartok om er altijd voor Stany te zijn.

Online condoleren: www.deuitvaartondernemer.be

     Rouwadres:  Familie Tassent - Van den Bossche
       p/a De Uitvaartondernemer
       Geemstraat 17, 9220 Hamme

Als ik dood ga huil maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten,
het is de heimwee die ik achterliet,
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.

En als ik dood ga treur maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten,
het is het verlangen dat ik achterliet,
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

En als ik dood ga huil maar niet.
Ik ben niet echt weg moet je weten,
het is maar een lichaam dat ik achterliet,
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.

   Bram Vermeulen



Wij hebben afscheid genomen van

Stany leeft verder in de harten van

Louisa Van den Bossche
   zijn liefhebbende echtgenote
Nicolas en Karin Tassent - De Meester
 Jorick en Ruth Maes - Tassent
 � omas† Tassent
 Marthe Tassent
 Mirte Andries en vriend Maan

Joël en Nathalie Tassent - Vermeulen
 Ruben Tassent
 Kaat Tassent en vriend Lucas
 Simon Tassent
   zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in het verdriet:
zijn broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten,
de families Tassent, Van den Bossche, Van Dender en Bauwens.

      Stany Tassent
geboren in Hamme op 11 juni 1939 en overleden
in wzc Heilig Hart in Sint-Niklaas op 31 december 2020.

Ridder in de Kroonorde
Lid van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw
Lid van de Waaslandse Radio Amateurs
Lid van het Familiakoor Hamme
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