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MEVROUW

Edith Simoens
10 oktober 1934 - 10 december 2020

Het verlies was er al voor het einde,

het verdriet was er al voor het afscheid.

Toen die onzekere verwarring

bezit van jouw gedachten nam.

Maar elke keer als we je bezochten,

dan was die glimlach er steeds weer.

We voelden mee met je stil verdriet,

maar helpen konden we je niet.



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Edith Simoens
weduwe van de heer Oswald De Keyser († 2006)

geboren te Vinkt op 10 oktober 1934 en er van ons heengegaan
in het W.Z.C. Sint-Franciscus op 10 december 2020.

Gewezen uitbaatster van café ‘Hertog van Brabant’

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad
zal de afscheidsplechtigheid in zaal ‘Westkouter’ te Deinze gevolgd door de bijzetting 

bij haar echtgenoot in het familiegraf op de begraafplaats te Vinkt in beperkte kring plaatsvinden.

U kan vrijblijvend de afscheidsplechtigheid meevolgen via livestream.
Gelieve onderstaande stappen te volgen:

1. Ga naar de website www.uitvaartzorgdeboer.be/livestream
2. Vul het paswoord in: edith1912 (alles in kleine letters)

3. U kan de afscheidsplechtigheid live volgen enkel op zaterdag 19 december 2020 vanaf 10.50 uur.

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Christine en Sjoerd De Keyser - Hut
 Dianta Hut

Ronny en Pascale De Keyser - David
 Lee en Daphné De Keyser - Vandecasteele en Juliette
 Joyce De Keyser
 Féline en Lawrence Leyts - De Grande, Ward en Babs
 Guillaume en Chloë Leyts - Dhaenens, Finn en Theo
Tania en Eddy De Keyser - De Paepe
 Niels en Tessa De Paepe - Vandenabeel en Démy
 Jarno en Lisa De Paepe - Steijaert 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Armand (†) en Mariette (†) Afschrift - De Keyser en familie
Ewald en Liliane De Keyser - Bruers en familie
Norbert (†) en Agnes De Keyser - Blancke en familie

haar schoonbroer, schoonzus, neven, nichten en verwanten

en de families Simoens - De Keyser - Dedoncker - Mortier.

Met dank aan haar huisarts Dr. Huybrechts, 
de zusters, de directie, het personeel en de vrijwilligers van het W.Z.C. Sint-Franciscus te Vinkt.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, t.a.v. de familie Simoens-De Keyser, Kouter 56, 9800 Deinze


