Lieve mama, mémé
Voor jou ging het sterven niet ineens.
Je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld.
Ook niet wat je hebt geleden.
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven,
heb je ons een heel stuk geluk
en ontzettend veel liefde gegeven!
In alles was je dapper en oprecht:
“zoals je hebt geleefd, ben je ook ingeslapen”.
We zijn bedroefd maar de warme herinneringen
blijven bestaan!
Mama, mémeetje,
je hebt het goed gedaan!
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Toen ben je zomaar ingeslapen, stil en discreet,
alsof je niemand wilde storen.
Met deze woorden nemen we afscheid van
mevrouw

Eliane Colpaert
weduwe van de heer Marcel De Baeremacker

Dit melden u:
Hugo en Sonja Colpaert - De Baeremacker
haar dochter en schoonzoon,
Gwendoline Colpaert,
zoontje Saf
Jorge Colpaert en vriendin Annabelle
haar kleinkinderen en achterkleinkind.
De families Colpaert, De Baeremacker, Vanderstraeten, Leest en aanverwanten.

Geboren te Oudenaarde op 31 januari 1928 en rustig ingeslapen
in het WZC Eau de Gand te Gent op 6 januari 2021.
De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats omwille
van de huidige maatregelen, nadien volgt de bijzetting in de grafkelder
bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Lovendegem.
Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

Met dank aan het personeel van WZC Eau de Gand en allen die haar
met liefde en zorg hebben omringd gedurende haar leven.

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie Colpaert, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be
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