
Dit melden u :

haar zoon en schoondochter
 Gunter en Cathy Servaes - Van Houtte

haar kleinkinderen en achterkleinzoon
 Maxime Servaes en Thomas De Cramer
  Senne

de kinderen van Cathy
 Deborah(†)
 Julie
 Marie-Laure
 Elise

haar zussen en schoonbroers
 Ernestine De Smet - Frans Spiessens
 Gusta De Smet(†) - Omer Vergauwen(†)

Onze bijzondere dank aan thuisverpleger Frank, Anneke De Smet en haar gezin 
voor alle goede en liefdevolle zorgen.

Rouwadres:  Vermorgenstraat 13 bus 5, 9100 Sint-Niklaas
Condoleren:  www.uitvaartzorgderuyte.be Roza De Smet



Voor altijd in ons hart

mevrouw

Roza De Smet
geboren te Bornem op 7 januari 1944 
en er thuis overleden op 7 april 2021.

De familie biedt u de gelegenheid een laatste groet te brengen in rouwcentrum De Ruyte,
Barelveldweg 78 te Bornem op woensdag 14 april 2021 van 19.00 tot 19.45 uur.

Het afscheid van Roza zal plaatsvinden in Uitvaartcentrum De Ruyte te Puurs
in beperkte kring. 

De urne zal bewaard worden in familiale kring.

MAMA,OMA
Veel heb je mij gegeven
veel heb je voor mij betekend,
veel heb je me beschermd.
Plotseling uit dit leven gedreven
blijf je in mijn hart voortleven.

MAMA,OMA
Jou te moeten laten gaan
valt me ontzettend zwaar.
Ik begin te beseffen na een tijd
hoe moeilijk het wel slijt.
Met je praten doe ik nog steeds,
precies of je nog leeft.
Ik vertel je mooie dingen of herhaal
mooie herinneringen.

MAMA
Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij altijd nog zo oud.
Je bidt dat God je sparen zal.

MAMA
Jij was die ene persoon die belangrijk was
jij was de mama die er altijd was voor mij
jij was zo speciaal voor mij
jij was altijd een held voor mij
jij was altijd vrolijk
jjj was….
Mama ik zal je voor altijd blijven missen.
Mama ik mis je!!!!!

MAMA,OMA
Beetje bij beetje moesten we je verlaten
we konden uiteindelijk maar een klein beetje praten.
Die blik, die stilte , dat deed heel vaak zeer,
de mama  en oma van vroeger was je niet meer.
Maar wij wisten beter, we zullen voor altijd
zoals het sterkste team verbonden blijven!
We zagen ook je stille verdriet,
maar helpen konden we je niet.
Veel liefs
Je zoon en je kleindochter.


