
Verbonden

Was jij ooit voor mij bestemd 
of ik voor jou.

Toen al, voor ik je echt kende 
hebben wij op elkaar gewacht, 

tot wij blootsvoets langs de oever 
zoekend naar de monding van de rivier 

ons hebben ontmoet en samen 
de zoektocht naar het hoogst bereikbare, 

al was het maar eenmaal, 
ons te laven aan de bron 

van het eeuwig verlangen naar elkaar. 
En als jij dus voor mij, 

en ik voor jou ben bestemd 
vanaf de eerste dag van ons bestaan, 

laat ons dan niet meer zoeken 
want dit alles is bereikt.

Hugo

Beatrijs Maenhout
27 februari 1949 - 2 februari 2020
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Mevrouw

Beatrijs Maenhout
echtgenote van de heer Hugo Verhaege

Bloemen “Verhaege” Merendree

geboren te Eeklo op 27 februari 1949 en
in huiselijke kring overleden te Merendree op 2 februari 2020.

Lid van Davidsfonds en Neos

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Beatrijs
tijdens de uitvaartliturgie in de Sint-Radegundiskerk te Merendree (Merendreedorp)

op zaterdag 8 februari 2020 om 11.30 uur. 

Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11 uur.

Na de crematie wordt haar asurne ingezet in de urnenkelder op de begraafplaats te Merendree.

U kan Beatrijs een laatste groet brengen in het funerarium De Wulf, 
Merendreestraat 30 te Hansbeke

iedere dag tot en met vrijdag van 18 tot 19 uur.

Laat haar verder leven in mooie herinneringen

Dit melden u:

Hugo Verhaege
haar echtgenoot

Bernice † en Christiaan † Maenhout - de Greve 
 Annabel de Greve
Geert Maenhout 
 kinderen en kleinkinderen

Rita en Robrecht †  Verhaege - De Paepe 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Guido en Anny Verhaege - Bomberna 
 kinderen en kleinkinderen
Hilde en Jo Verhaege - Uyttenhove 
 kinderen en kleinkinderen

haar broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

de families Maenhout - Maenhout en Verhaege - Wyngaert.

Dank aan haar huisarts Dr. Bart Coppens, de Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, het Wit-Gele Kruis.

Rouwadres:
Hammeken 24, 9850 Deinze

online condoleren www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


