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Moeder
22 februari is een datum dat we ons altijd zullen herinneren, dat je ons in alle rust verliet. 
Het was je wens om tot je laatste dag op de boerderij te blijven.
We zagen dat je er op achteruitging, maar je deed al het mogelijke om dat voor ons te verbergen. 
Klagen over je gezondheid deed je nooit. Na het verlies van ons vader was je veel gewoon. Na amper 
zeventien jaar huwelijk moest je hem al afgeven. Je kreeg de zware taak ons alleen op te voeden en 
de boerderij verder te zetten samen met Geert. Je bleef  boerin tot heden. Soms belde je ons op met 
de vraag of  we niets moesten aankopen omdat er een prijsstijging op komst was. Je was een boerin 
in hart en nieren.
Moeder, we gaan jouw bezorgdheid missen. Je was een vrouw van eenvoud. Na een gemis van veertig 
jaar ben je nu terug samen met vader. 
Moeder, rust nu maar zacht. We gaan je missen!

je kinderen
Oma Lee
Door de corona konden we niet meer langskomen en kon jij ook niet meer bij ons op bezoek komen.
Je telefoneerde regelmatig en was altijd geïnteresseerd in onze schoolresultaten. Als we op bezoek 
kwamen, trakteerde je altijd op een ijsje. We zullen die bezoekjes en vooral jou missen.
Het ga je goed. Rust nu maar zacht!

je kleinkinderen
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Tot het laatste toe wilde je leven,
door de sterke wil hiertoe gedreven.

Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht. 

Door mooie herinneringen gesterkt nemen we afscheid van

Mevrouw

Marie-Louise Van Moorleghem
weduwe van de heer Remi Vandewoestyne

 
geboren te Elsegem op 19 mei 1933 en godvruchtig thuis overleden op 22 februari 2021

 
Het afscheid heeft plaatsgehad in intieme kring.

Marie-Louise zal bijgezet worden bij haar echtgenoot Remi op het kerkhof  te Lede. 
 

 
Dit melden u:

Geert Vandewoestyne
Frank en Nancy Vandewoestyne - Desplenter
 Kiani Vandewoestyne en Tom Van der Donckt
 Saraë Vandewoestyne en vriend Arno
 Chanel Vandewoestyne
Hans en Els Vandewoestyne - Vander Linden
 Sandy Vandewoestyne
 Jens Vandewoestyne

 
haar kinderen en kleinkinderen

Hilloné † en Blanche † Windels - Van Moorleghem en familie
Alberic † en Maria † Van Moorleghem - Nijs en familie
Roger en Georgine Van Moorleghem - Depraetere en familie
Frans † en Agnes † Vandewoestyne - Weymaere en familie
Gerard † en Marie-Madeleine De Venter - Vandewoestyne en familie
Paul en Gabriëlle Vandermeulen - Vandewoestyne en familie

 
haar broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

 
De families Van Moorleghem - De Praeter en Vandewoestyne - Craeye. 
 


