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Mama, meme,

Voor ons was u de veilige haven waar wij
altijd heen konden gaan.

Omdat wij diep vanbinnen wisten
dat u ons nooit zou laten staan.

U was een engel die ons beschermde en liefde gaf.
Met u konden wij altijd praten

over alles wat wij hadden beleefd.
Bedankt voor al uw goede zorgen,

bij u voelden wij ons altijd geborgen.

Maurice (†) en Lea
Alouis, Marina, Maurice JR
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Dit melden u met diepe droefheid maar dankbaar voor haar lang leven:

Maurice (†) en Leona Braeckman - Van de Veire
haar kinderen, 

Alouis en Wendy Braeckman - Frans,
 Jelle, Nathan
Marina en Pascal Braeckman - Pardon
Maurice JR en Patricia Braeckman - Groothaerdt,
 Beau, Layla, Esmée
 Kiara, Kelly, Daniel

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Octaaf (†) en Rozanne Everaert - De Windt en familie
Julien (†) en Margriet (†) Van Hecke - Everaert en familie
Noël (†) en Celina (†) De Muynck - Everaert en familie
Leona (†) Everaert
Edgard Everaert en familie
Albert en Monique Everaert - Lippens en familie

haar broers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Everaert, Braeckman, Heye en Dobbelaere.

Met dank aan haar huisartsen dr. Van Hoecke (40j lang) en dr. Symons
en aan het voltallig personeel van WZC Brembloem te Evergem.

De letters van jouw naam staan in ons hart geschreven.

Met deze woorden nemen we afscheid van een heel sociale en liefhebbende vrouw

Maria Louisa (Louise) Everaert
weduwe van de heer Alfons Braeckman

Foorkramer in hart en nieren

Geboren te Oosteeklo op 1 juni 1922 en onverwachts overleden 
op 9 juni 2021 in WZC Brembloem te Evergem.

 

Volgens haar wil zal het afscheid plaatsvinden in intieme kring en zal haar as verstrooid worden
op dezelfde plaats als haar geliefde echtgenoot op woensdag 16 juni 2021 om 11.15 uur, 

op de asweide B van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi.

Het brengen van een laatste groet aan haar in het funerarium wordt dan ook aanzien als het afscheid.
Deze kan u brengen op zaterdag van 14 tot 16 uur en op maandag en dinsdag van 15 tot 18 uur,

in het funerarium De Piramide, Hoeksken 17 te Evergem, na telefonische afspraak op het nr. 09.227.82.72.
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