Wij nemen afscheid van
Mevrouw

Eleonora De Waele
weduwe van de heer Gerard De Bie
geboren te Aalst op 15 december 1926 en er
overleden in het WZC De Mouterij op 20 maart 2020
Gezien de omstandigheden door het Coronavirus,
zal de afscheidsdienst in zeer beperkte kring gehouden worden.
Er zal later een samenkomst doorgaan voor de familie.

Dit melden u diep bedroefd:
Haar kinderen:
Jaak † en Denise Jansens - De Bie
Jean en Paula De Bie - Huysmans
Haar kleinkinderen:
Koenraad en Sandra Jansens - Moyson
Philippe en Veerle Deyaert - Jansens
Saskia † De Bie
Jens De Bie
Haar achterkleinkinderen:
Arno Jansens en vriendin Jill Roos
Robbe Jansens
Jette Jansens
Axel Deyaert
Haar zussen, neven en nichten

U kan een laatste groet brengen aan Eleonora in het Rouwcentrum Arijs,
Gentsesteenweg 153, Aalst, maandag en dinsdag van 17 tot 19 uur.

De families De Waele, De Bie, De Schrijver, Lorie
Rouwadressen: Kouter 22, 1730 Mollem
			
Steenweg op Aalst 89, 9308 Hofstade

			
‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken,

				 Nog even vóór het slapen gaan.
			 Of ik van dageraad tot avond
				 Geen enkel hert heb zeer gedaan.

			 Of ik geen oogen heb doen schreien,
				 Geen weemoed op een wezen lei.
			 Of ik aan liefdelooze menschen
				 Een woordeke van liefde zei.
			 En ik vind in het huis mijns herten,
				 Dat ik één droefenis genas.
			 Dat ik mijn armen heb gewonden
				 Rondom één hoofd, dat eenzaam was...
			 Dan voel ik op mijn jonge lippen,
				 Die goedheid lijk een avondzoen...
			 ‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken
				 En zóó z’n oogen toe te doen.
					
Alice Nahon
BEGR. ARIJS, Gentsesteenweg 153, Aalst - 053/21 29 44 - www.arijsbegrafenissen.be

Beetje bij beetje moesten we je verlaten
we konden uiteindelijk niet meer met je praten
die blik, die stilte, dat deed vaak zeer
de mama van vroeger was je niet meer
we zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden we je niet.

