Dag ma,
Nu ik door de foto's blader van vroeger en ik je
lachend gezicht opnieuw ontdek,
zou ik je nog zoveel willen vragen.
Wie was je toen en waar droomde je van ?
Wat was het toch dat zich langzaam bij jou naar binnen
wrong om nooit meer weg te gaan ?
Verdriet, verlies en gemiste kansen ?
Waar is die ma gebleven van paaseieren
verstoppen , taarten bakken
en koude schotels op zondag ?
Ma met haar bloementuin, haar Engelse lessen
en computercursussen.
Ma die uitkeek om te reizen en te dansen...
Langzaam aan is dat alles in jou gestorven.
Misschien zag niemand dat op tijd.
Kon ik maar je laatste dag met jou overdoen.
Ik zou naar je luisteren en vertellen
dat ik nog weet wie en hoe je was.
Ik zou zeggen dat ik besef met hoeveel liefde
je ons op de wereld zette en voor ons zorgde.
De zonnige uren zou ik tellen.
Nu zijn je zorgen en verdriet voorbij.
Dans nu maar als een eeuwig stofje
in een onmetelijke bloemenweide.
L.S

Maria De Westelinck
1931 - 2021

†
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

Dit melden u:
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Anita en William
Nathalie en Gino
		
Yorben en Yoran
Kristof en Leentje
		
Oona en Liah
Annemie en André
Gert en Jona
		
Hasse en Aaren
Marieken en Miguel
		
Storm en Sen

Wij melden u het overlijden van
mevrouw

Maria De Westelinck
weduwe van de heer

Jozef Smet
geboren te Belsele op 20 december 1931
en plots thuis te Sint-Pauwels overleden op 11 juli 2021.

Lut en Philip
Dries en Sandra
Stephanie en Christiaen
Jasper en Dagmar
Erik (†)
Niels
Sander
Stijn
Patrick en Daisy
Ilke
Ruben
De families De Westelinck en Smet.

De plechtige uitvaartliturgie, gevolgd
door de teraardebestelling, heeft plaatsgevonden
in de Sint-Paulus Parochiekerk te Sint-Pauwels,
in intieme familiekring.

Met dank aan allen die haar met liefde en goede zorgen
hebben omringd, in het bijzonder dochter Annemie.
Rouwadres: Gentstraat 59, 9170 Sint-Pauwels
Condoleren kan via: www.uitvaartzorgderuyte.be
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