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En als onze aardse last

met de wereld gaat vergroeien,

zal uit jou een bloempje bloeien.

Een viooltje - dat staat vast.

Uit later, S. Carmiggelt
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Moederke alleen

Wie zal er ons kindeke douwen,
en doet het zijn moederke niet?
Wie zal er zijn dekentje vouwen,
dat ‘t schaars door ‘n holleke ziet?
           Kleine, kleine, moederke alleen;
           douw, douw, douw-de-ri-dei-ne
           Kleine, kleine, moederke alleen,
           kan van uw wiegske niet scheên
Wie zal naar ons kindeke kijken,
dien bleuzenden, stouten kapoen
Wie zal er zijn hemdekes strijken,
zijn haarken in krullekes doen
           Kleine, kleine, moederke alleen;
           douw, douw, douw-de-ri-dei-ne
           Kleine, kleine, moederke alleen,
          kan van uw wiegske niet scheên
Wie zal voor ons kindeke derven
heur laatste kruimelke brood
Wie zou er, wie zou er voor sterven,
en lachen op kind en op dood.
           Kleine, kleine, moederke alleen;
           douw, douw, douw-de-ri-dei-ne
           Kleine, kleine, moederke alleen,
           kan van uw wiegske niet scheên

Dag Moeke, dag oma,
Jouw zorg met strenge hand maar vol liefde voor jouw gezin, jouw vele kinderen en kleinkinderen was jouw lang leven.
Hoe kunnen we beter van jou afscheid nemen dan met een wiegeliedje dat je zelf zo graag voor ons zong toen we klein waren.
Rust vredig in ons hart terwijl wij nu zorgen voor jouw grote liefde, va.

Griet D’Hondt
   °30.01.1928        †03.12.2020



                        
                                                     Verdrietig maar dankbaar nemen we afscheid van

 

                                                          

                                                 Griet D’Hondt
              
 

                                            geboren te Meurchin, Frankrijk op 30 januari 1928

             en thuis vredig overleden op 3 december 2020.

                                                                  

                                                                                                                                                
                      

                              

                 

echtgenote van Joris Dewaele

                      Door de overheidsvoorschriften wordt geen uitvaartplechtigheid georganiseerd.
                                       Het afscheid vindt plaats in intieme kring rond de asurn van Griet.

                                                 Met bijzondere dank aan en veel respect voor:
                                                             De huisarts dr. Ignace Deaulmerie.
                                                             De thuishulp.
                                                             De thuisverpleging.
                                                             De palliatieve thuiszorg.

Dit melden u:

Joris                                                                                                                                                                                                                        haar liefde voor het leven;

Linde Dewaele en José Desloovere
                           Inge en Bart, Gilles en Marthe, Charles, Tade, Nina, Henri, Alynna
                           Veerle
                           Bert en Naomi, Sil en Jules-Anne
                           Tom

Lieve Dewaele en Luc Van der Veken
                          Soetkin
                          Rembert en Valerie, Bas, Tess, Stef

Jo Dewaele(†)
Marij Soetaert, moeder van
                        Wouter en Hilde, Midas
                        Pieter en Dagmar, Nora en Sim
                        Maarten en Sarah, Lou

Nele Dewaele en Oswald Versyp(†)
Jo Jansen(†), vader van
                       Koen en Fien   
                       Tine

Koen Dewaele en Isabel Vandersteene
                      Elisabeth
                      Jacob
                      Lucas

Bart Dewaele en Martine Vermandere
                     Charlotte

                                                                                                                                           haar kinderen, kleininderen en achterkleinkinderen waar ze zo fier op was.

Alle aanverwanten uit de families:
Dewaele - Snoeck en D’Hondt - Van Den Bulckeonline condoleren via www.uitvaarteveraert.be

Rouwadres: Familie Dewaele - D’Hondt
                      Louis Delebecquelaan 38
                      9051 Sint-Denijs-Westrem
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