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Lieve mama, Lieve oma, Lieve mamee,

“Zie elke dag als een geschenk om te ontdekken en van 
te genieten”, schreef je ons als kerstwensen.
Jij, noch wij konden toen vermoeden dat jij er niet meer 
zou zijn om dat samen met ons in 2021 te beleven.

“Pluk de dag” was dan ook jouw levensmo�o en je 
genoot van elk samenzijn. Je kon niet s�lzi�en, was al�jd 
bezig en dacht dat je voor eeuwig bij ons zou zijn. 
Je hield van zoveel, tuinieren, bloemschikkern, naaien, 
koken, turnen, sporten … het kon niet avontuurlijk 
genoeg van waterski tot ballonvaren.
Je reisde graag de hele wereld rond met je vriendinnen 
en met ons. Je gezin was alles voor je en vooral je 
kleinkinderen waren  de laatste 22 jaar je oogappels, 
je vertroetelde hen op woensdag en logeren bij jou was 
het hoogtepunt van hun vakan�es.

We gaan je zo hard missen.  Hoewel we dankbaar zijn 
voor de ontelbaar mooie momenten die we samen 
beleefd hebben, hadden we nog zoveel plannen, 
zoveel dingen die we samen gingen doen...

Je bent te snel van ons heen gegaan, maar we hebben 
tot  het einde  toe prach�ge momenten beleefd.

Je blij� voor al�jd in ons hart, 
onze mooie, oh zo lieve oma,
rust nu zacht bij onze papa.

Patrick en Kristel Bamps - Van de Voorde,
 Ina Bamps,
Frank en Ingrid Verbist - Van de Voorde,
 Lara Verbist
 Lennert Verbist
  haar kinderen en kleinkinderen

De families De Bruyn, Van de Voorde en Govaert.

melden u met diepe droe�eid het overlijden van

Chris�ane De Bruyn
weduwe van René Van de Voorde

geboren te Aalst op 24 September 1934 en 
plots thuis overleden te Dilbeek op 8 Januari 2021.

We hadden graag samen met jullie afscheid genomen
maar gezien de huidige omstandigheden

nemen wij afscheid in in�eme kring
op zaterdag 30 januari 2021 om 10 uur

U kan de plech�gheid volgen via www.pues.be.

Een laatste groet aan Chris�ane kan gebracht worden
na telefonische afspraak op het nummer 016 60 15 06

in het funerarium Pues, Eikestraat 2 te Herent
tot vrijdag 29 januari 2021 - 16 uur.


