
Hard gewerkt, moegestreden
ging jij slapen voor altijd.
Wij weten wat jij hebt geleden.
in jouw dappere strijd.

Lieve mama en memee,
Het plotse heengaan doet ons pijn. Na jaren hard werken samen met pa die ernstig ziek werd 
stond je er plots helemaal alleen voor. Dit was een zware klap voor u, je leefde verder voor je kinderen 
en kleinkinderen. Je deed je best!
Ma, je leefde graag en je was een verstandige vrouw die op zeer veel vlakken kon meespreken.
In december 2019 hebben we afscheid moeten nemen van Carine, jouw dochter, onze zus en tante. 
Dit was zeer zwaar voor ieder van ons en niet te begrijpen en te aanvaarden voor u als moeder.
Dit zwaar verlies liet je niet los, je was zeer verdrietig en eenzaam. 
Rust nu zacht bij pa en Carine 
Ma, dank voor alles.
Je kinderen en kleinkinderen
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†
Mevrouw

Simonne Sourdiacourt
weduwe van de heer Ghislain De Backer

Geboren te Parike op 8 maart 1933 en thuis overleden te Nederbrakel op 10 juli 2021.

Uit zorg voor elkaar nemen we in beperkte kring afscheid van Simonne
in de parochiekerk Sint-Pieters-in-de-Banden te Nederbrakel op vrijdag 16 juli 2021.

Daarna begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Nederbrakel.

U kan een laatste groet brengen aan Simonne na telefonische afspraak (055 42 03 80)

Online condoleren kan via www.uitvaartverzorginggeert.be

Zij leeft verder in de gedachten van:

Marnik en Anne De Catelle - De Backer
Carine (†) De Backer
Alain en Sonia De Backer - Tuteleers   haar kinderen

Pieter De Catelle
Eva De Backer en vriend Sven   haar kleinkinderen

Ken - Joke - Livke   kinderen en kleinkind van Sonia

Haar zus, neven en nichten

De families Sourdiacourt - Verstichelen en De Backer - Van Wymeersch.

De familie dankt haar huisarts Dr. Paul Christiaens, het Wit-Gele Kruis en Familiehulp voor de goede 
zorgen. Alsook dank aan allen voor het medeleven bij het heengaan van ons mama, memee.


