Kleine, fijne dingen
waarvan iedereen wist
Je huis, je tuin
die je nu erg mist
Kleine, fijne dingen
Waarvan iedereen wist
Je kleinkinderen en je kinderen
Je familie en je vrienden
die je nu erg mist
Kleine, fijne dingen
waarvan iedereen wist
Een wandeling, een bezoekje, een uitstapje
die je nu erg mist
Kleine, fijne dingen
nu verdreven door ons afscheid
Op zo’n onaanvaardbare wijze ten einde
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Etienne
Waarom? Waarom werd jij zo ziek? Waarom zo vlug?
Hoe moet ik dit ooit verwerken?
Jij mijn lieve man die me steeds met al je liefde
en genegenheid bijstond met raad en daad.
Je weet dat ik ontzettend van je hield.
Dat ik het jou duizenden keren kon zeggen,
deed ons beiden deugd, je genoot ervan.
Met je opgewekte humeur, je hartverwarmende lach
was je geliefd bij zovelen.
Maar jij hield ook van hen.
De laatste weken waren ontzettend hard en zwaar
maar je hebt die met waarde gedragen.
Ik mis je nu al zo verschrikkelijk hard.
Hoe moet ik dit ooit een plaats geven?
Christiane
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Je liefde, je kracht, je warmte en je lach…
we zullen je missen, iedere dag.
Aandenken aan
de heer

Cesar Forré

Hij is de vader en grootvader van:
Danny en Helga Forré - Lippens,
		

Jens Forré en Lies Cornelis

		Wout Forré
hij is de broer, schoonbroer en oom van:
Marijn en Simonne (†) De Smet - Forré, kinderen en kleinkinderen
Albert (†) en Lisette Forré - Roegiers, dochter en kleinkinderen
Mariette Forré, kinderen en kleinkinderen

echtgenoot van mevrouw Maria (†) Meiresonne

Walter en Juliette Goossens - Forré en zoon

Geboren te Eeklo op 25 februari 1927 en godvruchtig

Emiel (†) en Anna (†) Meiresonne - Van Loo, kinderen en kleinkinderen

Cyriel (†) en Maria (†) Meiresonne - Fournier, kinderen en kleinkinderen

overleden in het UZ Gent op 17 november 2020.
De families Meiresonne en Forré.
De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats omwille van de huidige maatregelen.
Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

Aandenken aan
de heer

Etienne Vermeire
echtgenoot van mevrouw
Christiane Tafte

Geboren te Gent op 28 oktober 1937 en er overleden in het AZ Sint-Lucas,
omringd door zijn dierbaren, op 30 oktober 2020.

Met dank aan dr. Matthys, het voltallig personeel van het WZC Ter Hollebeke te Sleidinge en
aan het verplegend personeel van het UZ Gent.

Hij is de echtgenoot van :
Christiane Tafte
hij is de broer, schoonbroer en oom van:
Madeleine (†) Vermeire en Etienne West, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Julien (†) Vermeire
Paul Vermeire en Rita Bonne, kinderen en kleinkinderen
Romain Vermeire en Yvette Schelstraete en kinderen
Marc Vermeire en Irma De Baets
Johan Tafte en Lutgarde Van Kerckvoorde, kinderen en kleinkinderen
Monique Tafte en Werner Bostyn, kinderen en kleinkinderen
Carine Tafte en Antoine Reyniers en kinderen
hij is de peter van:
Lieve West
Wouter Vermeire

De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats omwille van de corona maatregelen.
Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

De families Vermeire, Tafte, Van Kerckvoorde en West.
Met dank aan zijn huisarts, dokters en personeel van de dienst intensieve zorgen van het AZ Sint-Lucas.

