Mijn dag is ten einde:
ik heb gezaaid en gemaaid...
en aan het brood dat ik voorbereidde
hebben mijn kinderen zich verzadigd.
Nu is mijn taak volbracht.

Dit melden u met droefheid:
Marie-José Vanoverbeke
zijn echtgenote
Christiaan Naessens
Amélie Naessens
Marc en Nicole Demunster - Naessens

De heer

Eline en Ive Demunster - Herreman

André Naessens

Carlos en Mia Naessens - Vanslambrouck

Delphine en Mathieu Demunster - De Tavernier, Y
Céline en Guillaume Naessens - Pattyn

echtgenoot van mevrouw Marie-José Vanoverbeke

Astrid en Giel Naessens - Eggermont
zijn kinderen en kleinkinderen

geboren te Olsene op 10 augustus 1923
en overleden in Woonzorg Sint-Vincentius te Zulte
op 25 januari 2021.
Omwille van de coronamaatregelen
heeft de uitvaartdienst plaats in intieme kring
in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Zulte.

† Joseph en † Maria Van Wijnsberghe - Naessens en familie
† Gerard en † Andrea De Meulemeester - Naessens en familie
† Antoine en Agnes De Meulemeester - Naessens en familie
† André Vanoverbeke
† Hilaire Vanoverbeke
† Laurent en † Hélène Vanoverbeke - Depestele en familie

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrond
op de gemeentelijke begraafplaats te Olsene.

† Daniël en Elisabeth Vanoverbeke - Vandeputte en familie

André kan begroet worden in het funerarium Van De Vyver,
Lijsterstraat 52 te Zulte op donderdag en vrijdag van 16 tot 18 uur.

De families Naessens - Van Dorpe en Vanoverbeke - Debels.

Met bijzondere dank aan:
De thuisverpleging Lutgarde De Ketele en team,
de directie, het personeel en vrijwilligers
van Woonzorg Sint-Vincentius te Zulte,
het personeel van familiehulp,
zijn huisarts dokter Hesters.

zijn zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

Familie Naessens - Vanoverbeke
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg
Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte
Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be
Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21
www.vandevyver-uitvaart.be
Druk | Koen vdv | 0477 25 81 27

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.
(Toon Hermans)

Lieve vader, pépé,
Je was de enige die we zo konden noemen.
Je hebt hard gewerkt voor je gezin; samen met moeder
bracht je drie kinderen groot.
Als landbouwer heb je veel en goede vruchten
van de akkers geoogst.
Je liet ook Gods woord in een goede bodem ontkiemen.
De hoeve was jouw leven; eens met pensioen bleef je alles
volgen van ver en dichtbij, met je Landbouwleven erbij.
Ook al was je in het rusthuis, je eerste woorden waren:
"Hoe is het met 'mema' en op het land? En is alles binnen?"
Je hebt zelfs nog samen met 'mema' op jullie 60 jaar huwelijk
kunnen tikken in het rusthuis.
Langzaam ben je van ons weggegleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je iets ontnomen en dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis,
een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.

André Naessens
° 1923 - † 2021

