
Bezige handen en 

een sterke wil.

Vielen na een bewogen

 leven stil.

                                                                                                                                                
                      

                              

                                                     Verdrietig maar dankbaar nemen we afscheid van
 
                                                          

                                                 “meme Lucie”              
 

                                           geboren te Kruibeke op 8 oktober 1935                                                                  

                                       .

online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

MEVROUW

   en plots overleden in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze op 14 mei 2021
.

Sidonia Stoop
weduwe van de Heer Willy De Ceuster     

Dit melden u:

Carry en Ruud De Ceuster - Laurent

Martine en (†)Jean-Pierre De Ceuster - Dhondt
                Aileen en Tom Dhondt - Lootens
                                   Nigel & Sky
               (†)Lücka Dhondt
                Nina Dhondt
                                                                                                                                   haar kinderen,  kleinkinderen en achterkleinkinderen

alsook haar neven en nichten
                                                        
                               De viering vindt plaats op zaterdag 22 mei 2021 in familiale kring omwille van Covid-19.
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Meme Lucie is niet meer...

We zijn niet meer met 2 of waren het er 6,7 of meer?

Hoeveel bordjes? 

De Lewy bodies* schoven dan wel en dan weer niet aan tafel mee.

Soms waren ze grappig, soms ook niet of paste het voor hen gewoonweg niet.

Meme Lucie is niet meer...

Maar onze “Lewy body”, alias “meme Lucie”, is grappig, koket en gevat.

Meme Lucie is niet meer...

Martine

*Lewy body dementie ontstaat door eiwitten, Lewy bodies, in de hersenen. Veel mensen met Lewy body dementie krijgen last van zeer levendige dromen, hallucinaties en wanen.

Liefste mama,
Onverwachts ben je van ons heengegaan...
Toch ben ik dankbaar en blij voor de mooie en leuke tijd die je nog hebt gehad thuis bij mijn zusje.
Er is vast nog wel ergens een bankje in het zonnetje..
Rust zacht
Carry

Meme Lucie,
Ik vind het moeilijk te weten dat je er niet meer bent.
Dikwijls was het “voor mij” ook moeilijk om jou effectief te “bereiken”!
Ik zal je nooit vergeten en je levend houden in mijn hoofd.
Dikke zoen
Nina

Meme Lucie, liefste meter,
We zijn dankbaar dat we de laatste jaren zo intens samen geleefd hebben, jong en oud onder 1 dak.
Onze collectie viergeslachtkoffietassen zal vanaf nu niet meer aangevuld kunnen worden.
Liefs
Aileen, Tom, Nigel en Sky
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