
        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  

“ ‘t Land is omgeploegd,

geplant en gezaaid.

‘k Heb heel wat afgezwoegd

voor wie blij mijn koren maait.”

Op een klein kerkhofje

in ‘t boerenland,

daar ligt m’n vader en moeder begraven.

Ze hebben hen daar op een zekere dag heen gedragen.

Nog even om hun graf gestaan,

hen toen alleen gelaten.

Zo met z’n tweeën in de heldere zon,

straks in de regen en in de hagel.

De lente neemt de bloesems mee,

de zomer de zonnestralen.

De winter dekt hen toe met sneeuw,

het najaar met najaarsbloemen.

Komt de regen door de bladeren heen,

dan druppelen kleine tranen.

Op een klein kerkhofje,

daar ligt vader en moeder begraven.



                  Rouwadres : Begrafenissen Everaert
                  t.a.v. de familie Cnockaert - Simoens
                  ‘s Gravenstraat 120, 9810 Nazareth    

                                           
                                                    
                               Bedroefd maar dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
                                                               namen we afscheid van

                                                                              DE HEER

                                                  

                           weduwnaar van mevrouw Germaine Simoens
                                   
                                               

Eric en Ingrid Cnockaert - Damman
      Steven Cnockaert(†) - Wim en Annelies Martens - Wydhooge
             Wout en Tibo

      Frederick en Sofie De Coninck - Cnockaert
             Lander en Lennert

Willy en Annie Geiregat - Cnockaert
      Pieter Geiregat en  Laura Permentier                                                                  zijn kinderen, klein-en achterkleinkinderen

Met dank aan zijn huisarts dokter Guy Menu
                          de directie, aalmoezenier, personeel, vrijwilligers en medebewoners van WZC St.-Petrus Kruisem
                          ieder die Julien een bezoekje bracht, goede zorgen, geluk en vriendschap gaf.

                                              De uitvaart vond plaats in beperkte kring.

               Julien rust nu bij Germaine in het columbarium op de begraafplaats te Lozer.

                                                                  
          

     Julien Cnockaert

geboren te Huise op 29 november 1924
                       en overleden in WZC Sint-Petrus te Kruisem op 10 november 2020, 
                                                      gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u:

Lid van Okra

Als ik hier niet meer woon

in het land van jou en mij

bedenk dan dat ik ergens ben

zonder land en jaargetij.

Ik zweef daar door de ruimte

lichter dan een veer

en kijk zonder zorgen

liefdevol op jullie neer.

       Greet Jonk Commandeur

online condoleren via www.uitvaarteveraert.be
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