Liefste ma, bomma,
een vrouw met een gouden hart

Afscheid
zonder afscheid.

en zo geliefd.

Het laatste gesprek is nooit gevoerd.

Je lieve glimlach en warme hart

De laatste knuffel nooit gegeven.

zullen we nooit vergeten.

We vinden steun bij het geloof

Het afscheid kwam veel te snel.

dat ma, bomma

Ooit zien we elkaar weer

in ons hart zal verder leven.

en geven we elkaar de knuffel
die we de laatste maanden
niet meer konden geven.
Het gaat je goed hierboven.
Rust nu maar zacht.

MEVROUW

Jeannette De Keukelaere
11 januari 1932 - 15 februari 2021

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64 - Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
hebben we afscheid genomen van

MEVROUW

Jeannette De Keukelaere
echtgenote van de heer Raoel Dhondt

Dit melden u:
Raoel Dhondt									
Guy en Myriam Dhondt - Van Parijs
Kristof en Leen Dhondt - Vermeersch
		Louis
Erwin en Mireille De Bo - Dhondt
Wouter en Kaatje De Bo - Velghe
		Léon
		Lex
Gerben en Delphine De Bo - Vandekerckhove
		Alizée

haar echtgenoot

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

geboren te Asper op 11 januari 1932 en van ons heengegaan
in het W.Z.C. De Lichtervelde te Eke op 15 februari 2021.

alsmede haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten en verwanten

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad
heeft de afscheidsplechtigheid met de asurne in zaal ‘Westkouter’ te Deinze
gevolgd door de verstrooiing van haar as op de strooiweide
van de begraafplaats te Asper in beperkte kring plaatsgehad.

Met dank aan haar huisarts, de directie en het personeel van het W.Z.C. De Lichtervelde.

Bedankt voor uw begrip.

en de families De Keukelaere - Dhondt - Dhont - De Tier.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be
Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel - t.a.v. de familie De Keukelaere - Dhondt - Kouter 56, 9800 Deinze

