
 

Je pars sans vraiment partir. 

 

Hendrik Knop 
zoon van Rony en Carla 

 
Geboren te Aalst op 3 september 1995 

en zachtjes ingeslapen te Gent op 12 augustus 2019. 

 
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 

van Hendrik op zaterdag 17 augustus 2019 om 13u 

in het crematorium Siesegem, Merestraat 169 te Aalst. 

 
Samenkomst in het crematorium 

met gelegenheid tot condoleren vanaf 12u45. 

 
U kan Hendrik een laatste groet brengen 

in het rouwcentrum De Deyn, Denderstraat 4 te Ninove 

op vrijdag 16 augustus van 19u tot 20u. 

 
De asverstrooiing vindt plaats, in familiekring, 

op maandag 19 augustus 2019 om 13u 

op de gemeentelijke begraafplaats van Ninove, 

ingang Groeneweg. 

 
Online condoleren kan via: www.begrafenissendedeyn.be 

of door uw rouwbetuigingen schriftelijk te zenden 

naar begrafenissen De Deyn, Burchtdam 104, 9400 Ninove 

met als melding “Hendrik Knop”. 

 

 

 

 
Hendrik is  
 
de zoon van 

 Rony Knop 
 Carla en Jan Vanrokeghem - Van den Meerssche 
 
de broer, schoonbroer en nonkel van 

 Karel en Elke Knop - De Bot, Lyan 
 
de kleinzoon en oogappel van 

 Jan Xaveer (†) en Jeanne (†) Van den Meerssche - Schutyser 
 Frans (†) en Denise (†) Knop - Santy 
 Christiane Ruaert 
 
Delen mee in dit verdriet 

 zijn nonkels en tantes 
 zijn neven, nichten en aanverwanten 

 BEdeLIGHTed photography 
 
Met speciale dank aan 

 Prof. Dr. Tom Boterberg - Radiotherapie UZG 
 Dr. Edwin Baert - Neurochirurgie UZG 
 Dr. Joris Verlooy - ex Oncologie kinderern UZG 
 Prof. Dr. Bart Leroy - Oogheelkunde UZG 
 Team Poli Radiotherapie UZG 
 Team Medische Oncologie UZG 
 Dr. Suzy De Schryver - huisarts, steun en vriendin aan huis 

voor de uitstekende medische zorgen en de uitzonderlijke inzet 
om Hendrik gedurende al die jaren een zo goed en lang mogelijk 
bestaan te geven. 
 
Bloemen noch kransen. Als alternatief bieden wij u  

de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het fonds  

Arne Lannoy aka Zorro, een fonds dat het onderzoek naar en  

de behandeling van hersentumoren aanmoedigt. Je bijdrage  

kan je overmaken op het rekeningnummer BE26 3900 9658 

0329 met vermelding " Fonds Arne Lannoy - Ter nagedachtenis 

van Hendrik Knop". Giften vanaf €40,00 zijn fiscaal aftrekbaar. 


