Je ging stil van ons weg
eenzaam en zonder gerucht,
in de vroege ochtend.
Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht,
je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was moe, je hebt je strijd gestreden.
Maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
We zullen je missen...

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie Cornelis - Bral, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be
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Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering is.
Aandenken aan
de heer

Adrien Cornelis
echtgenoot van mevrouw
Anny Bral

Anny Bral
zijn echtgenote,
Roland en Francine (†) Cornelis - Staelens
Carlos en Daisy Cornelis - Bral,
en zoon
Marcel (†) en Cecile Gregoir - Bral - Danny Stuyvaert
Paul en Martine Bral - De Wit,
kinderen en kleinkinderen
zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

Geboren te Sleidinge op 5 februari 1936 en godvruchtig
overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 15 februari 2021.
De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in beperkte kring in de parochiekerk van Sleidinge.
Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

De families Cornelis, Bral, Van Vooren en Welvaert.
Met dank aan ziijn huisarts en aan de kinesist.
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