
Nu ik moe ben van de dag,

wil mijn groot verlangen

vriendelijk de sterrennacht

als een moe kind ontvangen.

Handen, laat ze niets meer doen,

hoofd, houd op met denken.

Al mijn zinnen willen

nu wegzinken in de sluimer.

Onbewaakt, zo wil mijn ziel

zweven in een vrije vlucht,

in de toverkring der nacht

diep en duizendvoudig leven.

Beim Schlafengehen - Herman Hesse
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Wij nemen afscheid van

Mevrouw

Gisela Heirbrant
weduwe van de heer Daniël D’Hooge † 1-10-2011

gewezen ondervoorzitster CMBV Nevele
lid van Samana

geboren te Merendree op 4 november 1934 en 
overleden in het AZ Sint-Vincentius te Deinze op 18 april 2022.

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in het uitvaartcentrum De Wulf, Merendreestraat 30 te Hansbeke

op zaterdag 23 april 2022 om 10 uur,
gevolgd door de crematie en bijzettting van haar asurne bij haar echtgenoot

in het urnenveld op de begraafplaats te Nevele.

Het uitvaartcentrum opent om 9.40 uur. Vanaf dan kan u de familie condoleren.

Eventueel kan u de plechtigheid meevolgen via live stream:
1) Ga met uw browser naar www.uitvaartdewulf.be, klik op Live-Stream
2) Kies Stream 1
3) Geef volgend paswoord in (let op hoofdletters!)   Gisela1804
Dit paswoord is enkel geldig tijdens de plechtigheid (zaterdag 23/4 vanaf 9.45 uur)

Dit melden u:

Bart en Tammy D’Hooge - Schurman
 Gaetan en Sarah D’Hooge - Savoir
 Thibaut D’Hooge
 Chloë D’Hooge 

haar zoon en kleinkinderen

Henk, Linda, Emma en Ronny Smekens - Gyselbrecht - Baguma
Luc en Christine Josson - Lips

haar nichtjes

Carolien en Christophe De Paepe - Geysels en zoon Mathis
moeder van haar kleinzonen

Met dank aan:
 - het verplegend personeel van WZC Sint-Josef Deinze 
 - het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze
 - Ziekenzorg
 - Dokters Boer, De Pauw, Zenner, Thaler en De Vleeshouwer.

U kan Gisela een laatste groet brengen in het funerarium De Wulf,
Merendreestraat 30 te Hansbeke, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 18 en 19 uur.

U kan online uw medeleven betuigen via www.uitvaartdewulf.be

Rouwadres:
Familie D’Hooge, p/a Merendreestraat 30, 9850 Deinze


