
Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.

Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.

Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan. 

Intens bedroefd om haar afscheid maar oprecht dankbaar voor alles 
wat zij tijdens haar leven voor ons gedaan en betekend heeft, 

nemen wij afscheid van

Mevrouw

Andrea Okerman
echtgenote van de heer Roger Bousard

geboren te Schorisse op 20 november 1928 
en overleden te Maarkedal op 1 februari 2023

Wij nodigen u vriendelijk uit tot de afscheidsplechtigheid 
op DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023 OM 10 UUR

in de Aula van uitvaartcentrum D’hondt-QUO VADIS, 
Hauwaart 92 te Oudenaarde-Mater.

Ruime parking achteraan en vooraan het uitvaartcentrum 
op de Dorpsstraat 105 te Horebeke.

Rouwbetuiging na de dienst.

Later volgt de bijzetting van de urne in het columbarium  
op de begraafplaats te Schorisse. 

U kan Andrea een laatste groet brengen in  
het funerarium D’hondt-QUO VADIS, Hauwaart 92 te Oudenaarde,

op donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag van 18 tot 19 uur.

Dit melden u diepbedroefd:

Roger Bousard

haar echtgenoot

Paul en Ann Bousard - Malfait

Jan Bousard

Koen en Patricia Bousard - Van Caeneghem

 Tibo Bousard

Stijn Bousard

haar kinderen en kleinkind

 

De kinderen van Ann en Patricia

 

Frans en Madeleine † Okerman - Simoens en familie

Cecile Okerman †

Hubert † en Wiske † Ockerman - Van Schoorisse en familie

Rosine Bousard

haar broer, schoonzus, neven en nichten

 

De families Okerman - Odevaert - Bousard - Van Brabandt.

Met dank aan:

 Dr. Van hooland, haar huisarts,
 het team van WZC Ter Gauwen te Maarkedal.

              

 
 
 

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

Rouwcorrespondentie:

Familie Bousard - Okerman
p/a D’hondt-QUO VADIS, zorg voor uitvaart
Hauwaart 92, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33


