
Mevrouw

Francine Verbauwhede
1938 - 2021

 

Moeders geven leven

Moeders geven kracht

Moeders blijven geven

Liefde, die elke pijn verzacht

En als ze heengaat

Onverwacht

Blijft ze toch voor altijd in je hart

Dat is het wonder, haar troost 

En grootste kracht

Moederke, meme,

 

Woorden volstaan niet om de vrouw te beschrijven die je was.

Je was nog niet klaar, moest nog zo veel doen.

Uw familie was uw leven.

De fonkel in uw ogen en een stralend gezicht

verklapten telkens weer hoe groot uw liefde voor de kleinkinderen was.

En al was je dan alleen of was het soms heel moeilijk,

je sloeg je er doorheen.

Zo kwetsbaar en sterk tegelijk,

de eenvoud zelf.

Een peperkoeken hart, o zo groot,

dit maakte van u wie je was.

 

Bedankt

 

Uw kinderen en kleinkinderen
Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21

 www.vandevyver-uitvaart.be
Druk | Koen vdv | 0477 25 81 27



Dit melden u met droefheid:

haar kinderen en kleinkinderen

     Sem Vanquaethem en Sigrid Beernaert

          Bo en Sebastien

          Cloé en Guillaume

          Marie

     Hyacinta Vanquaethem

          Zoë en Jonathan

          Emiel

     Narcisia Vanquaethem †

haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

     Jacqueline Verbauwhede

     Frans Verbauwhede

     Jacques Verbauwhede † - Denise Vanquaethem en familie

     Georges Verbauwhede - Ida Vermeulen en familie

     Hubert Verbauwhede - Marie-Jeanne Overbergh en familie

     Denise Vanquaethem - Jacques Verbauwhede † en familie

     Margriet Vanquaethem en familie

     Mariette Vanquaethem † - Raphaël Vackier † en familie

     Irène Vanquaethem † - José Vanneste en familie

     Rita Vanquaethem - Joris Van Severen en familie

     Maria Vanquaethem - Michel De Baere en familie

     Frans Vanquaethem - Rita de Bel † - Lea Vermeiren en familie

     Georges Vanquaethem - Raïs Crabbe en familie

     Donald Vanquaethem

De families Verbauwhede - Desmet en Vanquaethem - Huys.

Eenvoudig en oprecht, vol goedheid was uw leven, 
uw edel hart heeft ons zoveel gegeven...

Mevrouw

 Francine Verbauwhede

 

Omwille van de coronamaatregelen 
heeft de uitvaartdienst plaats in beperkte kring

 in de Sint-Petrus en Pauluskerk, Gaston Martensplein in Zulte
op dinsdag 1 juni 2021.

 

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de gemeentelijke begraafplaats.

Een stil moment bij Francine kan in het funerarium 
Van De Vyver, Lijsterstraat 52 in Zulte

op vrijdag van 16 tot 18 uur.

 Rouwadres:
Familie Vanquaethem - Verbauwhede

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg 
Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Online condoleren:  www.vandevyver-uitvaart.be
   

 
 

 weduwe van de heer Maurice Vanquaethem († 2018)

geboren in Kortrijk op 24 juli 1938
en overleden in Gent op 25 mei 2021,

gesterkt met het gebed van de H. Kerk.

 

 

 

 
 


