Lieve ma, oma
Als jongste van 3 kinderen werd je geboren,
midden in de winter, op de boerderij te Volpenswege.
Je had er een zorgeloze jeugd. Dat je compassieus was,
bleek al snel toen jouw tante Henriette, je meetje, stierf
op veel te jonge leeftijd en je regelmatig ging helpen in
het achtergebleven kroostrijke gezin.
Het was op Volpenswegekermis dat je kennis maakte
met onze pa. Op 21-jarige leeftijd volgde je je grote
liefde naar Vinderhoute, waar je de eerste jaren zwaar
beproefd werd. Het verlies van je vader, het harde werk,
het verlies van je zoontje: het eiste zijn tol.
Er waren ook mooie momenten.
De overstap van de groententeelt naar de bloementeelt lag je wel en gaf je weer perspectief. Je verkocht
bloemen en planten thuis en deed mee aan de jaarlijkse
bloemenmarkt in Vinderhoute, een hoogtepunt in het
dorp.
Je genoot intens van de familiemomenten.

En van de vakanties aan zee met Christ, vrij van de
alledaagse zorgen. Toen Luc en Christ groter werden,
konden jullie iets verder op reis, terwijl de kinderen op
het bedrijf bleven. Samen met de buren gingen jullie
naar de Moezelstreek en Zwitserland.
Eens op pensioen waagde je het met het vliegtuig naar
Mallorca en Madeira. Mooie reizen die een grote
indruk op je maakten.
De geboorte van de kleinkinderen maakte je trots.
Je 5 kleinzonen zien opgroeien hield je jong.

MEVROUW

Aline Van Hecke

Fysiek ging het de laatste jaren steeds minder.
Tot de diagnose, 1 jaar geleden, gesteld werd.
Een klap die je niet meer te boven bent gekomen.
Enkel de kleinkinderen konden je nog nu en dan aan het
lachen brengen.
Het is opnieuw winter en het sneeuwt. 80 jaar later.
Ga maar, oma. Het is goed geweest. Hou je de
kleinkinderen een beetje in de gaten van daar boven?

Veel liefs, je kinderen

° 1940

Wij danken
het ‘Doktershuis-Vinderhoute’ in het bijzonder dr. Michiel Panhuysen, Familiezorg, Palliatieve Thuiszorg,
het Wit-Gele Kruis en de Palliatieve Eenheid van het AZ Sint-Lucas voor de goede zorgen.

† 2021

Onsterfelijkheid ligt niet
in de dingen die je nalaat
maar in de mensen die
door jouw leven zijn beroerd

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Aline Van Hecke
Echtgenote van de heer Roger De Baerdemaeker
Geboren te Sleidinge op 30 december 1940 en na een ongelijke strijd rustig
van ons heengegaan in het AZ Sint-Lucas te Gent op 4 februari 2021,
gesterkt door het ziekensacrament, gesteund en omringd door de liefde van haar gezin.

Wij hadden u graag uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen
in de Sint-Bavokerk van Vinderhoute, maar de huidige maatregelen laten dit niet toe.
Wij nemen daarom afscheid in beperkte kring.
Met dank voor uw begrip.
Na de plechtigheid plaatsen we Alines asurn in het familiegraf op de begraafplaats van Vinderhoute.
Dankbaar om wat zij voor ons betekende, maar bedroefd om het afscheid
delen u dit mee:
Roger De Baerdemaeker
haar echtgenoot
											
Luc
en
Nicole
De
Baerdemaeker
De
Keyzer
		
									
		Bavo De Baerdemaeker - Jolien Rooselaers
		
Niels De Baerdemaeker - Anke Van Loock

Christ en Katrien									
De Baerdemaeker - De Bosschere
		
Thomas De Baerdemaeker
		
Emiel De Baerdemaeker
		
Jules De Baerdemaeker
										 haar kinderen en kleinkinderen
Antoine † en Antoinette Van Hecke - Neyt, dochter en kleinkinderen
Paul en Elza Van Hecke - Van Steenberge, kinderen en kleinkinderen
Irenée † en Georgette De Baerdemaeker - Van Beneden, kinderen en kleinkinderen

									
							 haar broers,

schoonzussen, neven en nichten

Delen mee in ons verdriet:
De families Van Hecke - De Somviele en De Baerdemaeker - Van de Woestyne
9921 Vinderhoute, Meirestraat 7
9473 Welle, Wildebeekstraat 165
9921 Vinderhoute, Meirestraat 5
Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

