
 
 
 
 
 
 

Aline Van Daele

1938 - 2021 

Zij blijft verder leven in het hart van:

Gabriël Marysse
haar echtgenoot

Ignace en Carine Withoeck - Marysse
 Stijn Withoeck
 Niels en Eline Withoeck - D’hondt & Mathis
 Michael en Nathalie Van Hamme - Withoeck & Nora
Dirk en Sabine Willems - Marysse
 Joeri en Jasmien Willems - Pauwels & Jef
 Jerica Willems
Wim Marysse (†1965)

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.
De families Van Daele - Geiregat - Marysse - Vanderstraeten.

 
Een bijzonder woord van dank aan:

thuisverpleging Precura, het personeel van het dagverzorgingscentrum ‘de Tjalk’ Gavere,
het personeel van Familiehulp, het personeel van het AZ Oudenaarde en huisartsenpraktijk Gavrimed.

Bedankt aan allen die haar de laatste maanden hebben omringd.



 

 
Verlies niet je geduld met mij

Begrijp het, als ik raar reageer
Ik kan het echt niet helpen hoe ik ben

Ik kan niet anders, hoe hard ik ook probeer
 

Vergeet nooit dat ik je nodig heb
Het mooiste van mij, al lang vergaan

Hou me vast en hou van mij
Tot dat ik voorgoed ben weggegaan 

 
 
 
 

 
Rust nu maar uit, je hebt moedig gestreden.  

Dank om wie je was en wat je voor ons hebt gedaan.
 

Mevrouw

AlineVan Daele
echtgenote van de heer Gabriël Marysse

geboren te Ouwegem op 17 januari 1938 en overleden te Oudenaarde op 23 januari 2021 
 

Door de huidige gezondheidsmaatregelen heeft het afscheid plaats in beperkte familiekring.
De asurne zal bijgezet worden in een urnegrafkelder op de begraafplaats te Asper. 

U kan Aline een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt, Kruishoutemsesteenweg 1 te Zingem,  
op woensdag 27/1 en donderdag 28/1 van 16 tot 18 uur.

 
Familie Marysse - Van Daele, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart, 

Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Zingem, 09/384.74.11 
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be

 

 
 

Vraag me niet te herinneren
Test niet telkens mijn verstand

Laat me gaan en weten dat je er bent
Streel me op de wang en pak mijn hand

 

Mijn verwarring is groter dan je denkt
Verdrietig, ziek en verloren in elk moment

Dat ik jou nodig heb dat weet ik wel
Mij vasthoudt en laat voelen dat je er bent 

 
 
 


