
Mevrouw

Sylvie Van Waes

1931 - 2022

En als ik dood ga, huil maar niet.
Ik ben niet dood, moet je weten.
Het is de heimwee die ik achter liet.
Dood ben ik pas, als jij die bent vergeten.

En als ik dood ga, treur maar niet.
Ik ben niet ver weg, moet je weten.
Het is het verlangen dat ik achter liet.
Dood ben ik pas, als jij dat bent vergeten
.
En als ik dood ga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten.
Het is maar een lichaam dat ik achter liet.
Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.
                                        (Bram Vermeulen)

                   

 

De familie is dankbaar om elk troostend woord, gebed en blijken van medeleven.
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Dit melden u met droefheid:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
     Roger en Els Reynvoet - Lootens
          Pascal Reynvoet en Jolien De Sutter
              Frauke
          Jeroen Reynvoet

Haar schoonzus, schoonbroer, neven en nichten.

De families Van Waes - Fouconnier en Reynvoet - De Buck.

Met dank aan haar huisarts dokter Heyerick en de directie, het personeel en vrijwilligers 
van Woonzorg Sint-Vincentius in Zulte.

Rouwadres: 
Familie Reynvoet - Van Waes
p/a Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

online: www.vandevyver-uitvaart.be

weduwe van de heer Firmin Reynvoet († 2021)

geboren in Melle op 26 februari 1931
en overleden in Woonzorg Sint-Vincentius in Zulte

 op 24 juli 2022.

 
De uitvaartdienst zal plaatshebben in intieme kring

in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 in Zulte
op vrijdag 29 juli 2022 om 10 uur.

Daarna volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats in Zulte.

Bewaar het beeld van Sylvie in uw herinnering, er is geen begroeting in het funerarium.

 Eenvoudig en oprecht, vol goedheid was uw leven, 
uw edel hart heeft ons zoveel gegeven...


