Moeders sterven niet,
ze leven verder in herinneringen van hen die je liefhad,
en zij die u lief hadden.
Moeder geboren te Impe, daar kende men u als Maria ‘dochter van Gusta van aan de beek’.
Uw moeder Maria Baeyens. Na school gaan werken te Schellebelle bij Schaapmeesters, soms door
sneeuw en regen, met de fiets.
Als kind maakte je de oorlog mee, en toen je negentien was, verloor je uw vader August.
Soms vertelde je er over. Je huwde op 12 februari 1955 en kwam te Oordegem wonen.
Werken, het huishouden doen, en je zag dat het goed was.
Nooit ziek geweest.
Samen met vader 66 jaar prachtig huwelijk. Fier op kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Maar stappen werd echter moeilijk ... vallen en opstaan.
Tot verleden jaar men iets ontdekte, het inluiden van een ongelijke strijd, maar je aanvaardde het niet.
Vader Raymond bedankt voor je hulp, en de mooie jaren.
Soms wilde je fysiek voor mij de klok terug draaien, helaas.
Moeder bedankt voor je inzet, liefde, genegenheid, eenvoud.
Geen vaarwel, maar tot ziens. En doe de groeten aan uw vader, moeder, zussen en broer ...
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Mooi zijn de herinneringen
die blijven

Dit melden u diep bedroefd:
Raymond Van Zype
Omringd door de liefde van ons allen,
is van ons heengegaan

Mevrouw

Maria D’Hondt

haar echtgenoot

Erwin en Ann Van Zype - Vercauteren
Dietrich
Etienne en Christine Sterck - Van Zype
Petekind Davy en Tina Leus - Janssens, Axl
Marcel en Hilde Noens - Van Zype
Petekind Jeffrey en Delphine Noens - Maudens, Nel en Leon
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

echtgenote van de heer Raymond Van Zype
Geboren te Impe op 25 juni 1931
en, omringd door haar familie, zachtjes van ons heengegaan te Oordegem
op 22 maart 2021.
De afscheidsplechtigheid vindt plaats in beperkte familiekring
op zaterdag 27 maart 2021 om 10u,
gevolgd door de asuitstrooing op de begraafplaats van Oordegem.

Haar zus, schoonzus, neven en nichten.
De families D’Hondt, Van Zype, Baeyens en Van Langenhove delen in dit verdriet.

Met dank aan haar huisarts Dr. Verstraete en de thuisverpleging I-Mens.

