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Sterven doe je niet ineens
maar af en toe ’n beetje

En alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan,
 je zegt: “ik ben wat moe”.
Maar op ’n keer dan ben je
aan je allerlaatste beetje toe.

-  Toon Hermans -

Onze speciale dank gaat uit naar de directie en het verplegend personeel van 
het WZC Sint-Vincentius afdeling ‘Vlier’, 
zuster Edith en huisarts Dr. Delaere.

Ook dank aan iedereen die kleur bracht in Agnes haar leven
en voor het medeleven bij dit afscheid.

Rouwadres:
Familie Vandenberghe
p/a Merendreestraat 30, 9850 Deinze

‘Stravve’ madam

Hard werken op het land.

Zes kinderen groot gebracht,
corona overleefd, wat had je gedacht.

Werken binnen of buiten, 
gezond of ziek,
altijd bewegend of fluitend 
op ritme van muziek.

Samen werken, leven en feesten, 
maar ook samen verdriet.

Je gezin stond op nummer één, 
dat vergeten we niet.

Ma, wees zeker, 
wat ze ons nooit afpakken
is onze hechte band.



Dit melden u met droefheid:

Hendrik en Nicole Vandenberghe - D’haenens
 Tom en Fleur Vandenberghe - Landsheere, Gisele, Maxime

 Stijn en Sofie Vandenberghe - Scherpereel, Bjarne, Otis, Senne
 Jens en Frédérique Vandenberghe - Tieghem, Chloé

Martine en Geert Vandenberghe - Torck
 Kim en Steven Torck - Vaneeckhaute, Flo
 Tim Torck

Geert † en Caroline Vandenberghe - De Clercq en Philippe
 Elke en Davy Vandenberghe - Demey, Gyan
 Jolien en Ruben Vandenberghe - Descamps, ♡
Hilde en Kurt Vandenberghe - Michels
 Sharon Michels
 Amy Michels, Mila
 Jonathan Michels

Wim en Katty Vandenberghe - Bergé
 Elise en Tarisco Vandenberghe - De Boever
 Justine Vandenberghe

Wendy en Steven Vandenberghe - Gourmand
 Féline Gourmand
 Margaux Gourmand                    haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 

alsmede haar broers, zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten van de families De Meyer en Vandenberghe.

†
We zullen je missen elke dag, in kleine dingen, 

maar in ons hart zal je altijd bij ons zijn.

Mevrouw

Agnes De Meyer
weduwe van de heer Norbert Vandenberghe (†1998)

Geboren te Drongen op 3 maart 1939 en omringd door 
haar kinderen overleden in het WZC Sint-Vincentius

te Deinze op 16 april 2021, 
gesterkt door het Ziekensacrament.

Wegens de huidige maatregelen heeft de uitvaartdienst 
in besloten kring plaatsgevonden op 23 april 2021

in het uitvaartcentrum De Wulf te Hansbeke.
 

Agnes werd na de plechtigheid bijgezet bij Norbert
op het kerkhof te Grammene.

Zij ruste in vrede


