
 
 

Francine De Smet
1938 - 2021

Dit melden u diepbedroefd:

Ignace & Claudine Vanderdonckt - Verborg
 Mathias & Evelien, Miel, Floris 
 Hannes & Jolien, ♥
	 Ann-Sofie	&	Rino
Stefaan Vanderdonckt
 Jonas
 Jasper
Bart & Patricia De Craemer - Vanderdonckt
 Hannelore & Michaël, Aline
 Nicolas & Ellen
 Antony & Ulyssa
Wilfried † & Ingrid Verplanken - Vanderdonckt
 Thomas & Joke
 Stefanie 
 Tim 
Eddy & Anita De Bruyne - Vanderdonckt
 Maarten
 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonzussen, broers †, schoonbroers †, neven en nichten.

De families De Smet - De Vos, Vanderdonckt - Van Haetsdaele.

Familie Vanderdonckt - De Smet, p/a D'hondt-QUO VADIS, zorg voor uitvaart
Hauwaart 92, 9700 Oudenaarde-Mater, 055 31 11 33

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



 
Met mooie herinneringen nemen we afscheid van

Mevrouw

Francine De Smet
weduwe	van	de	heer	Rufin	Vanderdonckt

 
geboren te Schorisse op 16 april 1938 en thuis overleden, omringd door haar familie, op 30 april 2021.  

 
Lid van OKRA

 
Door de huidige coronamaatregelen heeft het afscheid plaats in beperkte kring. 

De asurne van Francine zal bijgezet worden in het columbarium  
op de begraafplaats te Schorisse.

Met oprechte dank voor de goede zorgen aan haar huisarts Dr. Sarah Van Laer,  
haar thuisverpleegsters Wendy, Kathy en Naomie, Damien van de palliatieve thuiszorg  

& Ria en Marianne van de bejaardenhulp.

 
 
 

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. 
 


