
 
 

Denise Erregat
1935 - 2021

 
Dit melden u diepbedroefd:

Prudent De Geyter
haar echtgenoot

Geert en Martine De Geyter - Eeckhaut 
 Jakob en Evelien, Anna, Linde, ♥
Frank en Lieve De Geyter - Verhellen 
 Hanne en Tijs, Oscar, Aimé 
 Lotte 
Wim en Gemma De Geyter - Besard 
 Annelies en Thijs, Siska, Floor 
 Jolien De Geyter 
 Nele De Geyter 
 Simon De Geyter

haar kinderen, klein- & achterkleinkinderen

Haar broers, schoonzussen, neven en nichten. 
De families Erregat - Van Butsele - De Geyter - Persoons.

 
Familie De Geyter - Erregat

9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 23

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be 
 

|zorg voor uitvaart |Oudenaarde| 055 31 11 33



 
Met mooie herinneringen nemen we afscheid van

Mevrouw

Denise Erregat
echtgenote van de heer Prudent De Geyter

 
geboren te Oudenaarde op 12 maart 1935 en overleden te Ronse op 5 april 2021,  

gesterkt door de ziekenzalving. 
 

Lid van FERM en OKRA

 
 

Door de huidige coronamaatregelen heeft het afscheid plaats in beperkte kring. 
Denise wordt begraven op het kerkhof te Etikhove. 

 
Voor de goede zorg danken we haar huisarts Dr. Tony Foret,  

het medisch en palliatief team van het AZ Glorieux te Ronse. 

 
 
 

Ik wil nog even...

 
Ik wil de dag van morgen nog even laten wachten 

Ik wil nog even luisteren naar jouw stilte 
Ik wil nog even vasthouden wat is geweest 

denken aan vroeger, weten dat je er niet meer bent, 
dat jij niet ophoudt, 

dat je hier blijft en onmogelijk verdwijnen kan 
dat je nu vrede hebt, dat je vrij bent, 

zonder pijn, zonder zorgen, 
ik weet dat morgen niet zal zijn zoals ik 't vroeger heb bedacht 

dat ik je zo ontzettend veel zal missen 
ik zeg je dank voor alles wat je voor ons was 

gek, dat ik dat nu gemakkelijker zeg dan ooit tevoren 
ik mis je... en daarom 

wil ik de dag van morgen even laten wachten. 


