
Omgeven door de liefde van ons allen is van ons heengegaan 

mevrouw 

Alphonsine Beeckman 
Echtgenote van de heer Michel Van Vreckom 

Geboren te Liedekerke op 27 oktober 1952 
en overleden in het UZ ‘Gasthuisberg’ te Leuven 

op 2 januari 2023. 

Gewezen uitbaatster van tankstation Gulf - Q8 
 

—————- 
 

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u beleefd wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk te Liedekerke 

op donderdag 12 januari 2023 om 11.15 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.45 uur. 

Nadien wordt de asurne van Alphonsine bewaard 
in haar vertrouwde omgeving. 

Een afscheidsgroet aan Alphonsine kan gebracht worden 
in het gemeentelijk mortuarium, Populierenlaan te Liedekerke, 

op woensdag 11 januari 2023 van 19.00 tot 19.30 uur.

Zij is de echtgenote van 
       Michel Van Vreckom 

Zij is de mama, oma en meter van 
       Hilde en Ward Van Vreckom - De Bruecker 
              Elise 
       Liesbeth en Ben Van Vreckom - Schelfhout 
              Emma en Daan 
       Leen en Bart Van Vreckom - Limbourg 
              Jesse en Roel 

Zij is de zus en schoonzus van 
       Jozef en Elise Beeckman - Boriau en familie 
       Jeanne en Albert Beeckman - De Vos en familie 
       Marc Van Vreckom (†) 
       Dany Van Vreckom (†) 

De families Beeckman, Van Vreckom, Willems en Sonck. 

De familie dankt het medisch team van het NMRC en de 
afdeling neurologie van het UZ Gasthuisberg. 

Rouwadres: p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Alphonsine Beeckman 
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke 
Online condoleren via www.rouwbeklag.be 
 

Uitvaartverzorging Vandroogenbroeck - Liedekerke - 053 68 33 94



Alphonsine Beeckman 
27 oktober 1952 - 2 januari 2023

Altijd een doorzetter, een sterke vrouw. 
Wat hadden wij respect voor jou. 
Altijd voor iedereen klaargestaan, 

in een niet altijd gemakkelijk bestaan. 
Je wou geen hulp, altijd zelfstandig en in je kracht. 

Maar dit ging toch boven jouw macht. 
 

Je mag nu rusten, je leeft voort in onze harten. 
Slaap zacht...
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