
 

Zwaar werden de dagen, lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht. 

Ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan. 

Ween daarom niet, ik ben in vrede gegaan. 

 

Met liefde en eerbied hebben we afscheid genomen van 

Cindy Goossens 
Bejaardenverzorgster Familiehulp 

Echtgenote van Xavier Bierny 

 

geboren te Geraardsbergen op 4 augustus 1976 en omringd door haar dierbaren  

overleden in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem op 11 oktober 2022. 

 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Cindy 

tijdens de afscheidsplechtigheid rond haar asurne die zal plaatsvinden in de aula 

van het crematorium Siesegem, Merestraat 169 te Aalst 

op VRIJDAG 21 OKTOBER 2022 om 11 uur. 

Samenkomst in de lobby van het crematorium vanaf 10.40 uur. 

 

De asurne van Cindy zal begraven worden in het urnenveld van  

de begraafplaats van Moerbeke om 15.15 uur. 

Samenkomst aan de begraafplaats vanaf 15 uur. 

 

U kan Cindy een laatste groet brengen in het rouwcentrum Collier 

Onkerzelestraat 273 te Geraardsbergen 

op dinsdag 18 oktober 2022 van 18 tot 19 uur. 

 
Uw rouw betuigen kan op www.rouwcentrumcollier.be 

 

Correspondentieadres 

Rouwcentrum Collier bvba 

t.a.v. familie Cindy Goossens 

Onkerzelestraat 273 - 9500 Geraardsbergen 

 

Dit melden u diepbedroefd: 

 

Xavier Bierny                                                                                                                                 haar echtgenoot 

Xen Bierny 

Xian Bierny                                                                                                                                              haar zonen 
 

Victor (†) en Christiane Goossens - Delbaer                                                                                  haar moeder 

Andre Bierny                                                                                                                               haar schoonvader 

 

Karin en Willy Goossens - Pannis, kinderen en kleinkinderen 

Carlos, haar peter, en Marina Goossens - Bauwens, kinderen en kleinkinderen 

Pascal en Hilde Goossens - Goessens en zoon 

Peter en Annebel Goossens - Stevens en zoon en vriendin 

Stefaan en Cindy Goossens - Cobbaert, kinderen en kleinkinderen 

Serge en Jasmine Goossens - Heggerick, kinderen en kleinkinderen 

Bart en Isabel Goossens - Henau en zoon                             haar zus, broers, schoonbroer, schoonzussen, 

                                                                                                                                                        neven en nichten 

Fredy en Josiane Delbaer - Huygh                        haar nonkel en meter en hun kinderen en kleinkinderen 

Daniel en Genevieve Bierny - Janquart                 haar nonkel en tante en hun kinderen en kleinkinderen 

Jonas Pannis en Arno Van Cutsem                                                                                        haar metekinderen  

delen in dit verlies: 

de neven, nichten en verwanten, 

de families Goossens, Bierny en Delbaer. 

 
Warme woorden van dank aan de huisartsen Du Gernier en Schiettecatte 

voor de professionele en liefdevolle zorgen die Cindy mocht ontvangen. 


