Ma’tje,
beelden glijden aan mijn oog voorbij... Jouw immense moed en innerlijke kracht
en nooit aflatende werklust dag en nacht, een zorgzame moeder, een lieve, sterke vrouw.
Zelfs na het doorstaan van de oorlogsgruwel waar bij je jouw dierbare broer en schoonbroer verloor
kon je uiteindelijk, samen met pa, mij de fijnste jeugd schenken.
Later was je zielsgelukkig dat je, samen met pa, voor jullie kleinkinderen mochten zorgen.
Samen op stap, de leukste dingen doen. Alle uitstappen deden we altijd samen, de band was zo hecht.
Iedere zondagmorgen stond je met pa al vroeg in de potten te roeren
om ons ‘s middags te verwennen met een heerlijk feestmaal,
zoals je ook voor andere mensen hebt gedaan, koken was je grote hobby.

Voor eeuwig dankbaar koesteren wij jou in ons hart.

Nu kleine Jasper er is keek je zó uit naar hun bezoekjes maar helaas...
Door corona bleven die bezoekjes uit Nederland heel beperkt,
je genoot als hij begon te schaterlachen.

die ons met de beste zorg grootbracht.

Liefste moeder, liefste oma,

Leef nu voor altijd verder in ons

We droomden en maakten stil plannen om je een mooie 100e verjaardag te schenken.
Het zou een onvergetelijke en gezellige familiedag worden met massa’s bloemen waar je zo van hield.
Helaas, de kracht om verder te gaan ebde weg.
Ma’tje, mijn bron van geborgenheid, ik ben verdrietig,
mateloos alleen, want wie ik liefhad ging van me heen.
Viviane
Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64 - Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

en weet dat je ons verder leidt.
Liefste moeder, liefste oma, rust zacht.

MEVROUW

Maria De Poortere
22 mei 1921 - 8 februari 2021

Verdrietig om het afscheid, maar zo dankbaar voor de liefde die zij ons heeft gegeven.
Aandenken aan

MEVROUW

Maria De Poortere
weduwe van de heer Albert De Weerdt († 2002)
geboren te Kruishoutem op 22 mei 1921 en van ons heengegaan,
omringd door Viviane, te Deinze op 8 februari 2021.

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad
heeft de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Eligiuskerk te Kruishoutem
gevolgd door de bijzetting bij haar echtgenoot in het familiegraf
op de plaatselijke begraafplaats in beperkte kring plaatsgehad.

Bedankt voor uw begrip.

Zij was de liefste moeder, oma en overgrootmoeder van:
Viviane De Weerdt
Mathieu en Sarah Decuyper - Carter
		Jasper Decuyper
Sebastien Decuyper
Liefste tante van:
haar neven, nichten en verwanten
Delen mee in dit verdriet:
de families De Poortere - De Weerdt - Boone - Christis.
Met dank aan haar huisarts Dr. Fonteyne, haar thuisverpleegkundigen
en allen die haar met zorg en vriendschap hebben omringd.
U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be
Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie De Poortere - De Weerdt
Kouter 56, 9800 Deinze

haar oogappel

