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In februari van 1926 werd Antoinette geboren in het landelijke Mater, haar 
vader was er hoofdonderwijzer en ook zij trad in zijn voetsporen. Zij huwde 
met Luc, een dokterszoon uit Moerkerke (Damme) en ze vestigden zich in de 
Zwijnaardsesteenweg te Gent, waar ze tot vorig jaar is kunnen blijven. 
Het huwelijk werd gezegend met drie kinderen. 

Het was een sterke vrouw, getekend door de vele tegenslagen rondom haar. 
Ze verloor vroeg haar man en bleef achter met de drie kinderen, waarvan 
twee nog minderjarig. Toch deed ze er alles aan om ze alle drie verder te laten 
studeren zolang ze dit zelf wilden. Ze zag haar drie kinderen huwen en bleef 
alleen achter in haar huis, waar ze zich tot voor een jaar, goed kon beredde- 
ren. De geboorte van de kleinkinderen bracht nog een straaltje licht in haar 
bestaan, maar  persoonlijke tegenslagen van haar kinderen raakten haar ook 
diep, al liet ze dit nooit merken.

Toen het niet meer ging, na een ongelukkige val thuis, is ze verhuisd naar het 
woonzorgcentrum, waar ze eigenlijk nooit geaard heeft, ondanks alle goede 
zorgen. Een oude boom verplant je zo maar niet. De bezoeken van haar kin-
deren en kleinkinderen waren de kleine lichtpuntjes tot op de dag van haar 
overlijden. 

Vroeger zei je: ‘Ik leef zo graag’, 
maar je was moe, zo moe vandaag, 
op dinsdag ging je eindelijk rusten. 
‘Dag lieve ma, bedankt en welterusten’.

Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Antoinette Papegnies
Echtgenote van de heer Luc Van Biervliet († 1977)

Geboren te Mater op 11 februari 1926 
en rustig van ons heengegaan

in het Woonzorgcentrum Zonnehove
te Sint-Denijs-Westrem op 22 maart 2022,

gesterkt door het gebed van de Kerk,
gesteund en omringd door de liefde van haar gezin.

De familie dankt haar huisarts, het personeel van het Wit-Gele Kruis, 
de directie en het personeel van Woonzorgcentrum Zonnehove.


