Met diepe droefheid nemen wij afscheid van

Yvonne Smet
Levenspartner van wijlen Ronny Malisse
Geboren te Wilrijk op 14 april 1936 en zachtjes ingeslapen
te Berchem in WZC Ruytenburg op 5 mei 2021.

Omwille van de coronamaatregelen heeft het afscheid
plaatsgevonden in intieme kring op 8 mei 2021.
Haar as werd uitgestrooid op de strooiweide
van de begraafplaats van Antwerpen ‘Schoonselhof’.
Met onze bijzondere dank aan iedereen van
WZC Ruytenburg die voor haar gezorgd heeft.
Dit melden u:
Piet De Jaeck en Monique Vereecken
Jan en Carine De Jaeck - Vandenbroeck

haar kinderen

Yves en Katja Moons - De Jaeck
Axl, Lenn en Lewis
Wouter en Kris Smet - De Jaeck
Jente en Daan
Kristof en Kim Maes - Nuyts
Charlie
Jean-Christophe en Evelien Van Nieuwenhuijsen - De Jaeck
Rafael
Nathalie De Jaeck en Thomas Ledegen
Mathis
haar klein- en achterkleinkinderen

Tot we elkaar terugzien,
zullen we het hebben over jouw liefde voor de familie,
je vrolijke aanwezigheid en je heerlijke kookkunsten.
Tot we elkaar terugzien,
zullen we ons de leuke spelletjes die je met ons speelde
als kind en de grapjes die je maakte herinneren.
Tot we elkaar terugzien,
zal je ons nooit helemaal verlaten.
Je aanwezigheid heeft een stempel op ons gedrukt,
je liefde is onuitwisbaar en je kookkunsten zullen
voor altijd op onze smaakpapillen achterblijven
Wat mochten we ons gelukkig prijzen met een moeder,
grootmoeder en vriendin zoals jij.
Wat mogen we ons gelukkig prijzen met de herinneringen
die je ons geschonken hebt.
Wat zullen we ons gelukkig prijzen met de verhalen
die we straks over jou kunnen vertellen.
Al zingend walste ze door het leven
een vat vol liefde en geluk.
In onze herinneringen sta je beschreven
en juist dat gaat nooit meer stuk.
Al zingend walste je door het leven
een vat vol liefde en plezier.
In onze herinneringen sta je beschreven
je bent dus nooit echt ver van hier.
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