Mama, geboren op 13 september 1931, was een kind uit een crisistijd.
Haar papa stierf toen ze 6 jaar was. Ze heeft dit emotioneel moment nooit van zich af
kunnen zetten. Haar opvoeding en die van haar zus en haar broer werd met perioden
overgenomen door verschillende familieleden, omdat haar moeder niet sterk genoeg was
om haar lot te dragen. Steeds weer gescheiden worden heeft onze mama emotioneel
ontwricht.
Mama heeft dan op haar 18e papa leren kennen te Aalst. Mama deed wat ze haar plicht
noemde: vijf kinderen opvoeden. Een heel gezin, een hele opdracht waarbij ze de lat hoog
legde.
Haar leven werd echter opnieuw overhoop gehaald toen papa veel te vroeg stierf, in 1977.
Soms moest ze hard op de tanden bijten en voort doen met de moed der wanhoop. Er was
te veel ‘serieux’ in haar leven. Maar ik herinner me ook momenten van genieten en schoon
plezier! Ze hield zo van de natuur, haar tuin en van een goede babbel.
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Ook door de volledige doofheid die haar trof, zijn haar veel kansen ontnomen, maar ook
dit lot droeg ze dapper.
Vooral dit laatste had heel pijnlijke gevolgen tijdens haar verblijf in Avondzon. Niet kunnen
spreken omdat je toch niet meer kunt verstaan wat de andere je zegt, isoleert je volkomen.
En zeker tijdens deze corona-tijd, waarbij je levensruimte je kamer en op de duur je bed is.
Gelukkig ben je pijnloos overleden.
Mama, veel respect!

rouwatelier

Mooi zijn de herinneringen
die blijven

Een moeder sterft niet maar leeft verder in het hart

Met verdriet, maar ook met dankbaarheid,
melden we het overlijden van onze moeder en grootmoeder

Geneviève D ’Haese
weduwe van Willem Sonck (†1977)

Geboren te Aalst op 13 september 1931
en rustig ingeslapen in het WZC Avondzon te Erpe
op 23 februari 2021.
Het afscheid zal doorgaan in beperkte kring op dinsdag 2 maart 2021
in de Sint-Pietersbandenkerk te Erondegem,
gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats te Erondegem.

Hugo en Marleen Van Londersele - Sonck
Evelien - Jonathan - Vincent
Hans en Betty Sonck - De Clercq
Lieselotte - Annelies
Luc Sonck en Winy Haubourdin
Chris en Monique Props - Sonck
Joris - Ruben - Christiaan
Paul en Lutgarde De Spiegeleir - Sonck
Koen - Erlinde - Liesbeth			
haar kinderen en kleinkinderen
					
Lea, Hannah, Nathan, Noah, Jasper, Bas en Loes
haar achterkleinkinderen.
Haar zus, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten en aanverwanten
De families D’Haese - Sonck - Uyttendaele - Van Rossen - Roggeman.
Oprechte dank aan allen die haar tijdens haar leven hebben bijgestaan.
Rouwadres: Uitvaartzorg Callebaut, tav Familie Sonck - D’Haese
Dorpsstraat 37, 9420 Erpe
Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

