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Han & Moniek

Raphael De Keyser

Woorden schieten ons tekort. GECONDOLEERD
Marina & Herman en jullie naasten.
Pak de ruimte de komende tijd voor je verdriet
maar ook de lach om de mooie herinneringen.

Beste Marina en Herman
bij het overlijden van uw dierbare mama bieden
wij U en uw familie ons oprecht medeleven aan.
Moge de herinnering aan een lieve en sterke
vrouw u blijvend inspireren
Agnes Roelens, Raf en Veerle De Keyser

23 augustus 2021

26 augustus 2021

Inge en Ronald

24 augustus 2021
Onze oprechte deelneming.
Veel sterkte voor alle nabestaanden.
Achter elke traan van verdriet schuilt de glimlach
van herinneringen.

Dirk en Hilde Peeters-Govaerts
26 augustus 2021

Jullie moeder vertrekt zeer snel na het overlijden
van Ben. Dat zegt veel over hun samen-zijn. We
leven mee met jullie verlies en wensen jullie allen
veel sterkte voor de komende periode.
Bewaar de vele mooie herinneringen.

Paul en Nicole De Fraeye
24 augustus 2021

Dag Herman en Marina,
Hierbij onze welgemeende blijken van medeleven.
De ouders van onze generatie bereiken een zeer
respectabele leeftijd, en we zien ze één na één
wegvallen; enerzijds mogen we hier dankbaar
voor zijn, anderzijds blijft elk afscheid pijnlijk. Veel
sterkte en tot binnen een paar weken.
groeten,
Paul &Nicole

Dirk en Chantal Moeremans-Van Der Kelen
25 augustus 2021

Beste Marina en Herman, Hans en Kristien,
Ons oprecht medeleven bij het overlijden van jullie
mama en bomma.
Afscheid nemen doet altijd pijn maar de
herinneringen aan jullie mama en bomma zijn er
om te koesteren.
Chantal en Dirk
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Hilde van der Veken
31 augustus 2021

‘Wat wij met woorden willen zeggen,
geneest de wonde niet.
Maar laat het zachte balsem leggen
op je verdriet.’ (Jos van der Veken)
Beste kinderen van Ben en Mimi, heel veel sterkte!
Ik heb heel mooie herinneringen aan hen en
koester die.

