
Tijdens de goede momenten hield je ons nog stevig vast en sprak je van tuinieren, wandelen en zonnen op het hof.
Op de moeilijke momenten liet je ons beetje bij beetje los.
De keuken waar je een eeuwigheid voor ons kookte stond stil.

‘Opa mag me komen halen’ zei je 2 dagen voor je aan jouw laatste reis begon.
De Druivelaar bleef stilstaan op 26 maart, de dag voor hij 6 jaar geleden vertrok.
Wanneer je die week nog wakker werd sprak je hem aan met “Pa’ke ben je daar nog?”. 
We zullen het nooit weten maar ik ben er zeker van dat je nog elke dag met hem sprak.
Op Witte Donderdag kwam hij jou om 5 voor 5 halen met de zon op jouw bed en onze handen in de jouwe 
die jou aan hem toevertrouwden.

We zullen jou nog vaak vanuit onze ooghoek terugzien of -horen. In de tuin, door het raam en in alle kleine geluiden 
van jouw huis. In de auto naar Ronse. In de smaak van jouw recepten en in de onvoorwaardelijke liefde die je ons gaf.

De familie dankt u voor uw medeleven.

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

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80

We lieten jou los,
maar namen jouw hand

en droegen jou
tot het einde.



 †
mevrouw

Ivonne Van der Bruggen
weduwe van de heer Gilbert Roels

geboren te Elst op 31 mei 1934 en in stilte overleden in het ASZ te Aalst op 1 april 2021.

   Uit zorg voor elkaar nemen we in beperkte kring afscheid van Ivonne in de Sint-Apolloniakerk 
te Elst op vrijdag 9 april 2021 om 11 uur, gevolgd door de crematie.

Haar as zal in de huiselijke warmte worden opgenomen.

   U kan online condoleren via www.uitvaartverzorginggeert.be

Laat Ivonne verder leven in uw herinneringen.

Zij blijft verder leven in de herinnering van:

Paul en Marleen Vandecatsye - Roels  haar kinderen

Stani en Eef Vandecatsye - Verdonck  haar kleinkinderen

André (†) en Adrienne Van der Bruggen - Maes, 
 kinderen en kleinkinderen   haar schoonzus, neven en nichten

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Hubert en Alma Van Cauwenberghe - Cruypelinck 

De families Van der Bruggen - Van Der Snickt en Roels - Bury. 

Met dank aan Dr. Dirk Soetaert, wondzorg De Parel en Marleen Van de Maele.


