
 
 

JOLIEN

Omdat je zo echt was, missen we jou.

Zo echt, zo uit één stuk, zo recht door zee,

Zo zonder franjes.

Juist daarom zijn we jou zo dankbaar

In één oogopslag, in een paar woorden

Wisten wat we aan je hadden

Wie je was, hing niet af van een gril.

Het kwam uit je hart, je ging ervoor.

Niet even een beetje,

Maar altijd en helemaal,

Juist daarom sprak je ons zo aan.

Nooit moesten we gissen naar wat je bedoelde.

Je leefde het voor:

Puur, gewoon, eenvoudig weg

En misschien koesterde je wel de droom dat wij er wat aan hadden.

Wees maar gerust, we geven het door,

Liefst heel echt, zo uit een stuk;

Bedankt hiervoor.



Zo jong nog.

Zoveel plezier in haar leven.

Waarom?

Niemand kan ons het antwoord geven.

 

Jolien Vanden Bosschelle
 

°Ronse 31 mei 2001   -   †Kortrijk 27 juni 2022 

 

Lid van jeugdgroep K'rdju

Student aan de Hogeschool Vives Kortrijk 

Samen nemen we afscheid van Jolien op DINSDAG 5 JULI 2022 OM 10.30 UUR  

in het Meditorium van het Uitvaartcentrum D'hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde.

De urne zal na de crematie een plaatsje krijgen in haar vertrouwde omgeving bij haar ouders.

Wie dit wenst, kan Jolien een laatste groet brengen in het funerarium D'hondt,  

Gentstraat 82, te Oudenaarde, op woensdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 19 uur. 

Op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur. 

 

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

 
 
Zij is de dochter van

 Leon en Marina Vanden Bosschelle - Vanmaercke

Zij is de zus, schoonzus en trotse tanti van

 Kimberly en Ringo Vanden Bosschelle - Temmerman & Jayden

Zij is de kleindochter van

 Jozef † en Lisette Vanden Bosschelle - De Vrieze

 Georges en Agnes Speybrouck - Vancoppenolle

 Luc en Denise Vanmaercke - Vanhoutte

Zij is het metekind van

 An Vanmaercke 'Bonnie'

 Severine Van Overmeeren 'mémé Fiene'

Zij is mémé van

 Mila

Delen ook mee in het verdriet haar nonkels, tantes, neven en nichten en aanverwante families.

Met dank aan de hulpdiensten, de dokters en het verplegend personeel van het AZ Groeninge Kortrijk, 

in het bijzonder de dienst intensieve zorgen.

Familie Vanden Bosschelle, p/a D'hondt, zorg voor uitvaart 

Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33


