
 
 

Anna Balcaen
1933 - 2022

 
 

De dood en het leven
gaan naar dezelfde school,
zitten bij elkaar in de klas,

luisteren naar dezelfde meester.
Bij een vraag steken ze beiden hun vinger op  

en geven samen hetzelfde antwoord.
In de pauze spelen ze op hetzelfde plein,  

vallen uit dezelfde tak, kloppen hetzelfde zand uit hun schoenen  
en na de laatste les,  

gaat het leven naar de dood en de dood naar het leven.

-Voor eeuwig verbonden van Rodaan Al Galidi-
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Met pijn in ons hart nemen we afscheid van

Mevrouw

Anna Balcaen
 

weduwe van de heer Charles NAESSENS
 

geboren te Eine op 2 mei 1933 en overleden te Oudenaarde op 27 januari 2022 
 

Lid van OKRA Ooike
Lid van Samana Wortegem-Petegem 

Lid van NEOS Eine 

De uitvaart heeft plaats in beperkte kring.

Naar de wens van Anna is er geen bezoek in het funerarium.
We bewaren haar mooie beeld en de vele herinneringen in ons hart.

Liever geen bloemen of kransen.
 
 

Online kan u uw medeleven en steun betuigen via www.uitvaartmetstijl.be

 
Dit melden u: 
 
Marc LAMBERT - Katrien NAESSENS
 Marie LAMBERT en Jelle RYSSELAERE, Julien en Louise
 Piet LAMBERT en Hannah VAN DE VELDE, Boris en Briek
 Joost LAMBERT en Sarah FACQ

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Roger DE ROECK † - Lieve BALCAEN †, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Jerome BOUCKAERT † - Jeanine BALCAEN
Freddy HELDERWEIRT - Nicole BALCAEN, kinderen en kleinkinderen
Robert VAN STEENBRUGGE † - Simonne NAESSENS, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Gerard VAN PARIJS † - Antoinette NAESSENS, kinderen en kleinkinderen
Gerard DHONT - Marie-Thérèse NAESSENS, kinderen en kleinkinderen
Wilfried VAN RENTERGHEM - Christiane NAESSENS †, kinderen en kleinkinderen

haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families BALCAEN, GHYSELINCK, NAESSENS, VAN DER MEEREN.

Met dank aan:
haar huisarts Dr. Kurt Fonteyne,
haar buren, kapster en al diegenen die haar met zorg, vriendschap en genegenheid hebben omringd.
 
9000 Gent, Lieven de Winnestraat 35


