
 
 

Christine Elebaut
1938 - 2021

 
Er zijn zo van die (groot)moeders...

Er zijn zo van die (groot)moeders die er altijd voor je zijn en je met de beste zorgen omringen.
Zij die wensen dat familiebezoekjes, etentjes en feestjes zo lang mogelijk blijven duren.
Ze willen niets liever dan je regelmatig te horen of  te zien en je te verwennen.
Maar bovenal willen ze alleen maar het beste voor hun familie.

Er zijn zo van die (groot)moeders die altijd fier voor de dag willen komen  
en die het hart op de tong dragen.
Zij die ongeduldig uitkijken naar de komst van nieuwe familieleden  
en dat graag delen met vrienden en familie.
Maar het zijn ook zij die na grote tegenslagen, zorgen en ondraaglijke verliezen,  
telkens weer de moed vinden om door te gaan.

Er zijn zo van die (groot)moeders die je gewoonweg niet kan vergeten  
en altijd in je hart zal dragen. Altijd...

Ma, oma, bedankt voor alles. We gaan je missen.

Je kinderen en (achter)kleinkinderen



Het is stil geworden, nu je er niet meer bent.
 

Bedroefd om de leegte die zij achterlaat, delen wij mee dat
van ons is heengegaan

Mevrouw

Christine Elebaut
weduwe van de heer Cyriel Van Overmeiren (†2009)

 
Geboren te Horebeke op 14 mei 1938

en overleden in het AZ Maria Middelares te Gent op 19 januari 2021,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Door de huidige coronamaatregelen heeft het afscheid plaats in beperkte kring
 

De asurne van Christine zal bijgezet worden  
op het urneveld van het kerkhof  te Sint-Maria-Horebeke.

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

 
Dit melden u:

Aimé en Linda Lodens – Van Overmeiren
 Bram en Katrijn Lodens – Dossche
                             Léon en ♥
 Melanie Lodens      

Kathleen Van Overmeiren †
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

André † en Mariette Vivé – Van Overmeiren       
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar schoonzus, neven en nichten
Pruts 

haar trouwe huisgenoot

De families Elebaut, De Meuleneire, Van Overmeiren, Heuleu.

Met dank aan allen die haar hebben bijgestaan. 
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