De laatste reis die je moet maken in je leven
Weg van de mensen die echt om je geven
Alles wat je had heb je los moeten laten
Wie je lief hebben moet je nu gaan verlaten
Het is een reis waar niet naar uit is gekeken
De tijd van wij samen is nu echt verstreken
In gedachten zal je altijd voort blijven leven
Dit doordat je ons zoveel liefde hebt gegeven
Wij hebben nu een periode van veel verdriet
Maar doordat verdriet vergeten wij je niet
Jij hebt zoveel mensen je liefde kunnen geven
Daarom zijn we trots op je ..
Voor de rest van ons leven.
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Moeders geven leven
Moeders geven kracht
Moeders blijven geven
liefde, die elke pijn verzacht
en als ze heengaat onverwacht
blijft ze toch voor altijd in je hart
dat is het wonder, haar troost en
* grootste kracht *

zij is de mama van:
Retty Criel en Wilfried Buysse
Marnik Criel en Marleen Batsleer
zij is de oma en meme van:
Karla Buysse en Vital Borkelmans,
		Esmée
		Kenzo

mevrouw

Clara De Schauwers
weduwe van de heer Ivo Criel

		

Jelle en Jess,

			Chloë
Kenny Buysse en Fatma Al Suhail,
		Arvind
		Marit
De families De Schauwers, Criel, Bruggheman, Geirnaert en aanverwanten.
Met bijzondere dank aan Willy en Anna en aan Familiehulp.

Geboren te Sleidinge op 7 november 1926 en plots
thuis te Lembeke overleden op 14 november 2020.

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie De Schauwers - Criel, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.

De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats omwille van de corona maatregelen.

www.uitvaartcenterdepiramide.be
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