
Het is nu tijd voor mij te gaan.
Nu geen tranen meer.
Kijk naar de hemel en geloof.
Eens zien we elkaar weer.

Tijd voor mij jou te verlaten.
Geen verdriet meer en geen pijn.
Kijk naar de regenboog en weet.
Ik zal er altijd zijn.

Het zal niet eeuwig duren.
Eens komt er een moment.
Dat ik je weer zal vasthouden.
Dat je weer bij me bent.

Tijd voor ons om afscheid te nemen.
Droog je tranen nou.
Kijk 's avonds naar de sterren.
Weet dat ik van je hou.

Denk aan mij en wens mij.
Altijd heel dicht bij.
Praat met mij, verdring de pijn.
Ik zal er altijd voor je zijn.

 
 
 
 

Slaap zacht

je hebt het verdiend

je vocht tot aan

je laatste zucht.



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Madeleine De Bruyne
 

echtgenote van de heer Andre Ruysschaert

geboren te Huise op 11 december 1927 en overleden te Kruisem op 26 december 2020 
 

Lid van OKRA en SAMANA 

Omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen heeft het afscheid plaats in intieme kring 
 in de Sint-Petrus en Sint-Urbanuskerk te Huise.

Madeleine zal begraven worden in de familieconcessie op het kerkhof te Huise.
 

U kan uw medeleven en steun betuigen via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden met diepe droefheid:

Andre Ruysschaert
haar echtgenoot

Geert en Darline Ruysschaert - De Poortere
 Dieter Ruysschaert
 Geert en Jolien Schiettecatte - Ruysschaert, Noah, Thibault & Maxime
Filip en Christelle Ruysschaert - De Wilde
 Brecht en Valerie Ruysschaert - Dhondt, Emiel & Ellie
 Hannes en Elke Ruysschaert - De Rho, Mona & Ayla 
 Jasper Ruysschaert
 Steff De Wilde
Johan en Martine Ruysschaert - Ronsse
 Dominique Ruysschaert
 Jo Ruysschaert                        

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families De Bruyne - Devriese - Ruysschaert - Simoens. 

Met dank aan: de medewerkers van ’t zorghuis,
  het team van WZC Sint-Petrus te Kruishoutem,
  Dr. Capiau, haar huisarts.

Rouwadres: 9750 Kruisem, Kolmstraat 33
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