
†
Liefdevolle herinnering aan 

mevrouw 

Antoinette Deleersnyder
weduwe van de heer  
Albert Van Namen

geboren te Deinze op 26 december 1916 
en overleden te Sint-Niklaas op 20 mei 2021.

__________

De plechtige uitvaartliturgie heeft plaatsgevonden in de  
parochiekerk St.-Andreas en Ghislenus te Belsele,

in intieme familiekring.

Aansluitend volgde er de bijzetting  
bij haar echtgenoot op de begraafplaats te Belsele.

Mama, Bobonne

Je handen hebben voor ons gewerkt, 
je hart heeft voor ons geklopt.

 
Om wie en wat je was, zijn we dankbaar,

om je heengaan treuren wij.
Het leed je te hebben verloren,

doet ons het geluk niet vergeten je te hebben liefgehad. 

Afscheid nemen is moeilijk, wetende dat woorden niet volstaan.
Elk van ons zou zijn eigen verhaal kunnen schrijven over

wie je voor ons was, nog voor ons bent en altijd zal blijven.

We hebben met je geleefd, we hebben van je gehouden.
We hadden je zo graag nog wat bij ons gehouden.

Optimistisch tot het laatste, niet moeilijk maken voor je naasten.
Wij waren jouw trots en je leven.

Rust nu maar zacht.
 

Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven!

Dit melden u:

Arthur (†) Van Namen

Henri (†) en Thérèse Portael - Van Namen

Pierre en Danka Van Namen - Nowak

haar kinderen,

Andreas en Valérie Carli - Van Namen 

 Leon en Milo 

Igor en Sarah Van Loock - Van Namen

 Tuur en ♥

                      haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

haar neven en nichten.

De families Deleersnyder, Van Namen,  

Adams en De Meester.

Met dank aan allen die haar met liefde 
en goede zorgen hebben omringd.

Rouwadres: 
Familie Antoinette Deleersnyder 
p/a Uitvaartcentrum Peersman - De Ruyte 
Hof van Belsele 5, 9111 Belsele

Condoleren: www.uitvaartderuyte.be

In ons hoofd 
in ons hart

in honderd herinneringen 
dichtbij
blijf jij

iemand als jij kan niet gaan
zo iemand blijft je altijd bij


