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Langzaam ben je van ons weggegleden.  
Elke dag een beetje meer. 

Telkens werd je weer iets ontnomen, 
dat deed jou en ons zeer.  

Het is een gemis, een stille pijn, 
dat je nooit meer bij ons zult zijn.
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Waarom al dat vechten, waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk en geheel onterecht
Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht.

mevrouw

Denise Van Holderbeke
echtgenote van de heer Julien De Meyer

Geboren te Waarschoot op 28 maart 1933 en overleden
in het UZ Gent op 18 juni 2021.

 Gewezen uitbaatster Café Moderne

De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats op woensdag 23 juni 2021 om 11 uur.
Wij bieden u de mogelijkheid om de plechtigheid te volgen via de volgende link:

https://www.ceremonie-online.be/piramide-aula.html

U kan een laatste groet brengen aan Denise in het Uitvaartcenter De Piramide, Hoeksken 17 te Evergem,
op zaterdag van 14 tot 16 uur en op maandag en dinsdag van 15 tot 18 uur,

 enkel na telefonische afspraak op het nr.09.227.82.72

Zij is de echtgenote van :
 Julien De Meyer

zij is de mama en schoonmoeder van:
 Ignace en Conny (†) De Meyer - Van Hoorebeke - Brigitte Verbiest

 Tania De Meyer

zij is de grootmoeder en overgrootmoeder van:
 Shannah De Meyer en Kim Criel, 
  Heaven*, Kellan, Chloé
 Yannick De Meyer en Justine Dhoore,
  Lewis
 Angelique Gyselinck en Jan De Wachter
 Quint Gyselinck

Delen mee in dit verlies:
 haar schoonzus Andrea, neven en nichten.

De families:
Van Holderbeke, De Meyer, Surmont en Witewrongel.

Met dank aan de huisarts, aan het voltallig personeel van het UZ Gent en van Residentie Hof Ter Linden.
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