†

Liefdevol aandenken aan

Dit melden u:

mevrouw

Johan(†) en Veerle Commeyne - Desoete
Kristof Desoete

Denise Verfaillie

echtgenote van wijlen de heer Henri Desoete
Geboren te Beernem op 27 september 1944 en overleden
in WZC Sint-Jozef te Brugge op 27 februari 2021
Volgens de richtlijnen van de overheid zal de afscheidsdienst
plaatsvinden in beperkte kring op
in de aula van het Rouwcentrum Vanheste, gevolgd door de crematie.

De urne wordt bijgezet in de urnentuin op de begraafplaats van Sint-Pieters.

U kunt de dienst volgen per livestream via de link:
https://ervine.be/rouwcentrum-vanheste-brugge
paswoord: verfaillie053

Hubert(†) en Jeannine(†) Roets - Verfaillie
Jacques en Annelies Verfaillie - Merckelbach,
kinderen en kleinkinderen
Luc(†) en Aline Pierloot - Verfaillie,
zoon en kleinkinderen
haar zussen, broer, schoonzus, schoonbroers,
neven en nichten
De families Verfaillie, Desoete, Simoens en Focquaert.
Met dank aan:
dokter Rita Vanreybrouck, haar huisarts
de directie en het personeel van WZC Sint-Jozef.

Er is gelegenheid om Denise een laatste groet te brengen
in het rouwcentrum na telefonische afspraak op 050/312152

haar kinderen

Kom niet wenen aan mijn graf, al heb je verdriet,
dit is geen slaap, ik ben hier niet.
Ik ben de wind die waait in de verte,
ik ben de diamant die glinstert op de sneeuw.
Ik ben het zonlicht op het rijpe graan,
ik ben de zachte najaarsregen.
Ik ben het geruis van de klapwiekende vogels
die boven je rondcirkelen
als je wakker wordt in de stilte van de ochtend.
Ik ben de sterren die ‘s nachts aan de hemel staan.
Kom niet huilen aan mijn graf, ondanks je nood,
daar ben ik niet, ik ben niet dood.

De familie dankt u voor iedere blijk van medeleven.

Rouwadres: Begrafenissen Vanheste, t.a.v. familie Desoete - Verfaillie
Online condoleren kan op www.vanheste.be

Rouwcentrum Vanheste

Blankenbergse Steenweg 14

8000 Brugge

050/312152

www.vanheste.be

Denise Verfaillie

1944 - 2021

