
Bedroefd, maar dankbaar om wat zij voor ons was,

nog altijd is en voor altijd blijven zal

MEVROUW

Gaby Goossens
weduwe van de Heer Georges Vandenhende

geboren te Melle op 21 december 1932

en overleden te Kortrijk op 2 maart 2021

Bobonneke,
Je hebt me ooit eens gevraagd iets voor je te schrijven voor als je er niet meer was. Ik verklaarde je gek,
je was er toch nog? En nu is het dan toch zo ver.
Nooit meer lieveke, nooit meer keppeloetje, nooit meer loelepoeleke,…  Ik kan het nog steeds niet geloven dat
ik deze troetelnaampjes nooit meer zal horen.
Je zorgde altijd zo goed voor ons en had steeds een luisterend oor voor ons klaar.
We hebben samen zo vaak gespeeld, gelachen, plezier gemaakt, onnozel gedaan, genoten van mooie wandelingen
met Filou’tje,… En dat kan nu niet meer...
We koesteren alle mooie herinneringen van toen we klein waren tot nu en zullen je allemaal enorm hard missen.
Ga nu maar terug naar bompa, lieve bobonneke. Zal je daar samen met hem over ons waken?
Veel liefs en tot later,

Je zottemutse Elieneke

Liefste bebonneke,

Tranen rollen over mijn wangen, tranen van immens verdriet omdat wij jou nu voor altijd zullen moeten missen.

Woorden schieten mij te binnen die wij van jou geleerd hebben en ons kracht zullen geven

Maar enkele woorden droeg jij ook voor en geven wij door aan onze kinderen.

"Warmte" waarmee wij werden omringd als wij bij jullie waren.

"Liefde doorgeven" en lief zijn voor alle mensen rondom jou.

"Kracht hebben" om altijd terug op te staan en door te zetten wanneer het moeilijker gaat.

"Zorgzaam zijn" voor anderen en je geliefden in de watten leggen.

"Genieten van kleine dingen", want die zijn het meest kostbaar.

Liefste bebonneke, dank u voor alles wat je ons geleerd hebt. Je bent voor altijd in ons hart.

Ik ga jou zo missen, Nathalie



Gaby Goossens
1932  -  2021

Stefaan en Nadine Bruggeman - Vandenhende,
               Wim en Nathalie Picqueur - Bruggeman,  Feline, Mathis,
               Gregory Bruggeman,

Danny en Rita Vandenhende - Van Overschelde,
               Dieter en Géraldine Vandenhende - Vanden Nest,  Jules, Louise, Achille,
               Steven en Delphine Vandenhende - Theunynck,  Josephine, Marie-Julie,

Patrick Vandenhende,
               Frédéric en Liesbet Vandenhende -  O/ vreeide,  Hughie,
               Mathieu en Sarah Vandenhende - Vergauwe,  Gloria, Jean, Claire,

Wim en Ingrid Vandenborre - Vandenhende,
               Elien Vandenborre,
               Pieter en Eline Vandenborre - Vandekerkhove,  Marie-Julie,.
               haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families Goossens - François en Vandenhende - Vannieuwkerke.

Met dank aan haar trouwe huisarts dokter De Meulder
en de directie en het personeel van het woon- en zorgcentrum ‘Zilvervogel’ te Rekkem.

Online condoleren: www.uitvaartzorgdebrauwere.be


