
Een jaar alweer voorbij
het was als gisteren zo nabij
de herinnering aan jou die blijft
toch gaat ons leven door
maar wij vragen nog steeds
Waarom…. Waarvoor?

Elk afscheid 
betekent de geboorte 
van een herinnering.

 
Lieve meetje, 
In mijn hoofd zitten dingen,
veel dingen van toen.
Je lach en je bedverhaaltjes,
je knuffels, jouw kruisje op mijn voorhoofd
en je slaapwel zoen.
Ik ga je missen meme.
Liefs 
   je kleindochter Romina

 
Dit melden u diepbedroefd:

Carine en Rudy Ronsse - Devleeschouwer
Conny Ronsse 
Steven Ronsse en vriendin Nancy Van Dycke

haar kinderen
Jurgen Vandriessche
 Quinten en Enya
Jochen en Wendy Vandriessche - Ghijselinck
 Shirley, Tessa en Davis
Lindsay en Steven Piens - Kijk in de Vegt
 Shaun, Lucas en Boaz
Romina en Miguel Piens - Van Boven
 Aemke en Diewke
Rachel Ronsse
Remi Ronsse 
Roel Ronsse

haar  kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonbroer, neven en nichten.
En wij gedenken haar overleden broers, zus en schoonbroer.                                                     

De families Symaes - Uyttenhove - Ronsse - Vanderstichelen.



 

Liefdevol aandenken aan

 

Mevrouw

Anny Symaes
weduwe van de heer Georges Ronsse

geboren te Oudenaarde op 9 december 1941
en er overleden op 23 november 2022.

Lid Liberale Vrouwenbond en LBG

Voor elke vorm van medeleven en medevoelen 
voor iedere warme groet, zeggen we dank.  

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons, in aanwezigheid van de asurn van Anny,

afscheid te nemen op vrijdag 2 december 2022 om 11.30 uur  
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde.   

Rouwbetuiging na de dienst 

De asurn zal bijgezet worden op het urneveld van het kerkhof te Zingem. 

U kan Anny een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt,
Gentstraat 82 te Oudenaarde, op weekdagen tot en met woensdag van 16 tot 19 uur, 

op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.  

Met dank aan huisartsenpraktijk Medibrug, het team van i-mens en haar trouwe helpster.

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

Familie Ronsse - Symaes 
p/a D’hondt, zorg voor uitvaart

Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33


