
Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt,

je ogen hebben ons tot het laatst gezocht, 
je liefde voor ons stond bovenaan.

Wij moeten aanvaarden om zonder jou
verder te gaan.

Je kan niet praten met iemand 
die er niet meer is.

Je kan niet luisteren naar iemand 
die er niet meer is.

Je kan niet lachen met iemand 
die er niet meer is.

Maar je kan nog wel houden van iemand 
die er niet meer is.

De familie dankt haar huisarts en het personeel van het WZC Sint-Franciscus voor de goede zorgen.
Alsook dank aan iedereen voor de steun en het medeleven.

Rouwadres: Uitvaartverzorging Geert t.a.v. familie Vander Linden, Serpentestraat 1 - 9660 Brakel

Uitvaartverzorging Geert te Brakel - Tel. 055 42 03 80



†

Mevrouw

Cécile De Fraine
weduwe van de heer Marcel Vander Linden

geboren te Ronse op 23 december 1927 en overleden 
in het WZC Sint-Franciscus te Opbrakel op 2 november 2020

Uit zorg voor elkaar nemen we afscheid in beperkte kring.

U kan online condoleren via www.uitvaartverzorginggeert.be

Laat Cécile verder leven in uw herinneringen

Zij blijft verder leven in de harten van:

Rita en Luc Vander Linden - Van Wijmeersch
Christa en Guy Vander Linden - Vanassche
Johan en Ann Vander Linden - De Volder  haar kinderen

Wim en Sofie Van Wijmeersch - Sonck, Matteo en Emilio
Hilde en Kris Van Wijmeersch - Gosseye, Britt en vriendin Céline
Koen en Leen Van Wijmeersch - De Cock, Robbe en Anna
Karen De Ruyver en Joni
Kim en Lieven Vanassche - Pieters en Aster
Lynn Vanassche
Ken Vanassche    
Sofie en David Vander Linden - Uyttenhoven en Isa
Tom en Sarah Vander Linden - Rutjens                                   haar klein- en achterkleinkinderen

Haar broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.

De families De Fraine - Debo en Vander Linden - Regaert.


