
Een glimlach van liefde
een traan van gemis
omdat het zonder jou
nooit meer hetzelfde is

Een moederhart is van goud
Omdat ze van je houdt
Dan slaat opeens het noodlot toe
En kan je nooit meer naar haar toe
Nu zullen we steeds in gedachten
Op haar antwoord moeten wachten
Toch zijn we dankbaar met een lach
Voor alle liefde die zij ons gaf
Je bent ver weg maar toch dichtbij
Je zal voor altijd onze lieve mama zijn.

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

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80

Na 62 gelukkige jaren samen was het afscheid zwaar
Nu zijn we terug voor altijd bij elkaar



†
Mevrouw

Marie-Jeanne Van Der Heyden
weduwe van de heer Etienne Vekeman ( †2020)

Geboren te Sint-Martens-Lierde op 4 mei 1932 en omringd door haar geliefden 
overleden in WZC De Bron te Zottegem op 17 februari 2021 

Uit zorg voor elkaar nemen we in beperkte kring afscheid van Marie-Jeanne.

Zij zal rusten bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Sint-Martens-Lierde.

Online condoleren via www.uitvaartverzorginggeert.be

Zij blijft verder leven in het hart van:

Rudy (†) en Christine De Geeter - Vekeman
 Jens en Tamara (haar metekind) D’homme - De Geeter, Iwert, Mirthe en Mathis
 Kenneth en Aline De Geeter - Geerinck, Marcel en ♥
Rudy en Martine Laurier - Vekeman
 Kevin en Greet Laurier - Provost
Carine Vekeman
 Kim (haar metekind) en Claudia Van Den Berghe - Schenkels
Johan en Nadine Vandepontseele - Vekeman
 Lieven en Steffi Bauters - Vandepontseele, Lilou en Aimée 
 Jens Vandepontseele
     haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Van Der Heyden - De Borre en Vekeman - Gunst.

Een bijzonder woord van dank aan haar huisarts Dr. Elen en het palliatief team Damien en Sarah.
Onze oprechte waardering en dank aan de directie en verplegend team van WZC De Bron voor hun 
hulp en steun.


