
Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,

als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
als het leven niet meer jouw leven is,

dan komt de tijd dat het einde goed is.

Met deze woorden nemen wij afscheid van

mevrouw

Adrienne Willems
weduwe van de heer Gerard Cocquyt

geboren te Sleidinge op 20 augustus 1933 en godvruchtig overleden,
omringd door haar dierbaren, in het AZ Sint-Lucas te Gent op 7 juni 2021. 

Gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Dit melden u met diepe droefheid:

Marcel (†) en Zulma (†) Sarasyn - Willems, kinderen en kleinkinderen
Maurice (†) en Anna (†) Wieme - Willems, kinderen en kleinkinderen
Julien (†) en Henriette Willems - Van Speybroeck, kinderen en kleinkinderen
Raymond (†) en Agnes (†) Willems - Lammens
Amedée (†) en Jacqueline Cocquyt - Moeraert
Maurice (†) en Adrienne (†) Gysels - Cocquyt, kinderen en kleinkinderen

haar schoonzussen en hun familie,
Erwin en Leen Willems - Raes, kinderen en kleinkinderen
Sabine en Marc Willems - De Mits en kinderen
Patrick Cocquyt, kinderen en kleinkinderen
Hans Cocquyt
        haar neven en nichten.
De families Willems, Cocquyt, Van de Voorde en Vertoont.

Met dank aan de huisarts dr. Dierick, dokters en personeel van het AZ Sint-Lucas, het Wit-Gele Kruis, 
Familiezorg en bijzondere dank aan haar trouwe buren, voor de vele mooie momenten.

De plechtige uitvaartdienst, zal plaatshebben in beperkte kring
 in de parochiekerk van Sleidinge, op vrijdag 11 juni 2021 om 11 uur,

gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Sleidinge.

U kan Adrienne een laatste groet brengen in het funerarium
De Piramide, Hoeksken 17 te Evergem, op dinsdag, woensdag

en donderdag tussen 15 en 18 uur,
enkel na telefonische afspraak op het nr. 09.227.82.72

Correspondentieadres: Uitvaartcenter De Piramide, 
t.a.v. de familie Willems, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.

www.uitvaartcenterdepiramide.be


