
 
Papa's sterven niet
ze glijden hooguit naar de overkant
Ze leven verder in wie blijft
in woorden en gedachten,
in verhalen, gevoel en tederheid 
 
Papa's sterven niet
ze blijven altijd in de buurt
Je ziet hen in de spiegel
in een stukje van jezelf
Je voelt hen in de pracht die leven heet

Papa's sterven niet
ze worden bewaarders van de tijdDankbaar voor de vele, mooie jaren samen!



En als mijn stem moet zwijgen in de stilte van de dood,
zal mijn lied spreken en leven in je hart.

-R. Tagore-
In liefde en dankbaarheid nemen wij afscheid van 

De heer

Alberic De Smet
echtgenoot van mevrouw Marie-Denise Persoons

Oprichter ‘Zakenkantoor De Smet’
Ere-voorzitter Kerkfabriek Rozebeke

geboren te Ouwegem op 10 december 1924 en godvruchtig overleden  
in het WZC De Vlaamse Ardennen te Horebeke op 14 januari 2021.

Gesterkt door de ziekenzalving.

Uit zorg voor elkaar heeft de afscheidsplechtigheid plaats in beperkte familiekring  
in de O.L.V.-Hemelvaartkerk te Sint-Maria-Horebeke.

Alberic wordt bijgezet in de familiegrafkelder op de begraafplaats  
van de Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Kerk Rozebeke.

U kunt online uw medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be

D'hondt | zorg voor uitvaart | Oudenaarde | 055 31 11 33 

 
Hij blijft verder leven in het hart van:

Marie-Denise Persoons
zijn echtgenote

Wim en Lut Van Wassenhove - De Smet
          Frank en Ruth Cox - Van Wassenhove, Daan & Elise
          Mike en Eva Wilson - Van Wassenhove, Willemien
          Ken en Hannah Van Den Bossche - Van Wassenhove, Oscar

Johan en Hilde Van de Moortel - De Smet
           Jacob en Magalie Van de Moortel - Van Bellegem, Arthur & Georges
           Thomas en Emilie Van de Moortel - Roelens
           Simon Van de Moortel en vriendin Florence Dewilde
           Marie Van de Moortel en vriend Nicolas De Sutter

                                                                                    zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

De neven en nichten van de families De Smet - Ruysschaert en Persoons - T’siobbel.

Een bijzonder woord van dank aan de directie en het personeel van WZC Vlaamse Ardennen,  
zijn huisarts en allen die hem met liefdevolle zorg omringd hebben.

Rouwadressen: 
9667 Horebeke, Kromstraat 12 K58
9810 Nazareth, Dorp 13
9700 Oudenaarde, Kleistraat 3


