
Met onze dank aan haar huisarts Dokter De Beule,
thuisverplegend team van Freddy Massart,

in het bijzonder aan Sabine Fiers.

Rouwadres:
Familie VERBERCKMOES
p/a Uitvaartzorg Van Cleemput
Kouterstraat 151 - 9240 Zele

condoleren kan via: www.uitvaartzorgvancleemput.be

Zover wij konden zijn we met jou meegegaan
Tot het einde toe hebben wij je bijgestaan
Stil ben je van ons heengegaan 
Je hebt altijd voor ons klaargestaan 
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven 
Zo was je hele leven 
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart
Wij zijn blij jou als moeder en meme in ons midden te hebben gehad.



Met stil verdriet hebben wij afscheid genomen van
mevrouw

Christiane Verberckmoes
Weduwe van de heer Edmond De Vylder

Geboren te Zele op 25 juni 1929 en er overleden op 1 mei 2022.

De afscheidsplechtigheid, aan de asurne,
heeft plaatsgevonden in de aula van Uitvaartzorg Van Cleemput, Kouterstraat 151 te Zele  

in intieme familiekring

Nadien is haar asurne begraven op het urnenveld
van het kerkhof te Zele-Heikant.

Dit melden u:

Marie-Louise en Roland DE VYLDER - DE SCHUTTER
 Karen en Johan DE SCHUTTER - BERVOETS

Marie-Jeanne (†) en Gilbert (†) DE VYLDER - VAN DAMME
 Anja en Guy VAN DAMME - STAESSENS
  Glenn & Eva, Dieter & Jochen
 Els VAN DAMME en partner
  Cédric, Lode
 Kris VAN DAMME
  Yssa, Jack
 Ruth en Frederik VAN DAMME - LODENS
  Elise, Emiel

Ann en Stefan DE VYLDER - TIMMERMAN
 Nikki en Glenn PERDAEN - TIMMERMAN
  Victor

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Delen mee in het verlies:  haar broer (†), zus (†), neven en nichten
     en alle aanverwanten van de families Verberckmoes en De Vylder.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje...
Je zegt: “ik ben wat moe”
Maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.


