
 

We nemen afscheid van 
 

de heer 

 

Henri Moens 
 

echtgenoot van mevrouw Monique Desoppere 
 

geboren te Gent op 16 november 1934 en van ons heengegaan 
in het AZ Maria Middelares te Gent op 10 april 2021. 

 
 

Door de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt om 
 in intieme familiekring afscheid te nemen. 

 

Wie wenst kan ons zaterdag 17 april 2021 om 11u een steunend gevoel geven 
door de plechtigheid mee te volgen via Livestream.  

 

www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be/henri1204 
 

 

Henri zijn urne wordt na de plechtigheid begraven in het 
familiegraf op de begraafplaats van Campo Santo Sint-Amandsberg. 

 
 
 
 

 
 

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 

Monique Desoppere                                                                                                                        zijn echtgenote, 
 

Philippe en Marleen Moens – Martens  
     Shahzad en Nathalie Ali – Moens, Sebastian 

                  
 

                                                     zijn zoon, schoondochter, kleindochter en echtgenoot en achterkleinkind, 
 
evenals zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

 

De families Moens – Desoppere  
 

danken u voor uw steun en blijken van medeleven. 
 

U kan persoonlijk afscheid nemen van Henri in het funerarium Van den Abeele, 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze (Astene) op woensdag- en donderdag van 17 u. tot 19 u. 

 

 
 

Dank aan zijn artsen evenals aan het verplegend personeel van het  
WZC Sint-Vincentius te Deinze voor hun inzet, steun en goede zorgen. 

 
Rouwadres: 

 

Uitvaartverzorging Van den Abeele 
T.a.v. familie Moens 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze 
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be                                  



Wanneer ik morgen doodga, 
vertel dan aan de bomen, 
hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan de wind,  
die in de bomen klimt 
of uit de takken valt, 
hoeveel ik van je hield. 
 

Vertel het aan een kind 
dat jong genoeg is om het te begrijpen.  
Vertel het aan een dier, 
misschien alleen door het aan te kijken. 
Vertel het aan de huizen van steen, 
vertel het aan de stad 
hoe lief ik je had. 
 

Maar zeg het aan geen mens, 
Ze zouden je niet geloven. 
Ze zouden je niet geloven dat 
Alleen maar een vrouw 
Alleen maar een man 
Dat een mens een mens zo liefhad 
Als ik jou. 
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