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DE HEER

Michel Sourdiacourt
 

26 september 1941 - 22 juni 2021 

Er is een leegte in mijn hart. 
Nu jij bent overleden. 

Ik weet dat het zo beter is. 
Want jij was moe gestreden. 

 
Maar dat jouw vechten over is. 

Verminderd niet mijn pijn. 
Teveel wat ik nog zeggen wil. 

Nog even bij je zijn. 
 

Jouw leven, die herinnering. 
Valt niet meer uit te wissen. 

En in gedachten leef je voort. 
Maar toch... we zullen je missen.

Stilte is iets wat jij achterliet. 

Jouw heengaan was verwacht, maar toch onverwacht. 

Het is iets waar niemand zich volledig kan op voorbereiden. 

Ik hoop dat je nu rust kan vinden na de moedige strijd die je gevochten hebt. 

Dankjewel voor alles wat je gedaan hebt voor mij. 

Ik kon altijd terecht bij jou, wetende dat je achter mij stond. 

Je zei dat je nog wou blijven ook al kon je niet meer.

Maar weet dat je voor een deel nog altijd bij ons bent, altijd.

Rust zacht opa, we gaan je missen. 
 

Julie



Dankbaar om wat hij voor ons betekende nemen we afscheid van

DE HEER

Michel Sourdiacourt
 

echtgenoot van mevrouw Georgette De Waele 

 
geboren te Parike op 26 september 1941 en overleden 

in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 22 juni 2021.

Dit melden u:

Georgette De Waele zijn echtgenote 
 
Patrick en Heidi Sourdiacourt - Simoens
 Julie Sourdiacourt zijn kinderen en petekind

Georges (†) en Mariette De Waele - Bracke
 Daniel en Patricia Dauwels - De Waele en kinderen

Edmond (†) en Marcella (†) Baslé - De Waele zijn schoonzus, nicht en verwanten

en de families Sourdiacourt - De Waele - Verstichelen - Van De Velde.

Een oprechte dank aan allen die hem met zorg, geluk en vriendschap hebben omringd. 

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 
heeft de afscheidsplechtigheid met de asurne in zaal ‘Westkouter’ te Deinze 
gevolgd door de inzetting in de urnenkelder op de begraafplaats te Astene 

in beperkte kring plaatsgehad.
 
 

Bedankt voor uw begrip.
 
 

Laat hem verder leven in mooie herinneringen.


