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Tekst/gedicht voor ons make. 
Augustus 2020

Meestal lukt het goed, dat schrijven. 
Doch, na jouw vraag bleef het blad lang leeg. 
Geen zinnen of woorden lieten zich vangen.

Onze laatste momenten samen, bleven
als stokken in de wielen hangen. 

De langverwachte dag 
kwam alsnog onverwacht. 

Je weet dat de herfst gaat komen 
toch verwee� het zich als nevel 

tussen nog groen gekleurde bomen. 

Deze zomer, eindigt zonder jou 
2020, een tweeling zoals jij.

Het sterrenbeeld dat je in goud
rond je hals droeg, en toen kwam

die langverwachte dag alsnog te vroeg. 

Ingrid, xxx

Dit melden u met droefheid: 

Theo Van Mossevelde 

haar echtgenoot,

Ingrid en William Van Mossevelde ‐ Hofman 
Stefaan en Martien Van Mossevelde ‐ Daneel 

haar kinderen,
Sharon en Wim Hofman ‐ Smits 
 Lore 
Lisa Van Mossevelde en Joren Van Der Meiren 
Anouk Van Mossevelde en Jacob de Waal

haar kleinkinderen en achterkleinkind,

Marie‐Lutgarde en Frans (†) Vandamme ‐ De Bock

haar zus en schoonbroer.

De families Vandamme, Van Mossevelde, 
Demeulenaere en Van den Berghe. 

Met dank aan het voltallig personeel van het AZ Nikolaas, 
de nierdialyse, het Wit‐Gele‐Kruis Stekene

 en SAMANA voor de goede zorgen.

Online condoleren:
www.uitvaartzorgpittoors.com

U kunt Godelieve een laatste groet brengen in het 
rouwcentrum Pittoors, Zandstraat 176 te Sint‐Pauwels, 

op zondag 23 augustus 2020 van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

Door de huidige corona‐maatregelen zal de 
uitvaartplechtigheid plaatsvinden in intieme kring. 

De familie dankt u van harte voor
 uw blijken van deelneming en medeleven. 

Liefdevol nemen wij afscheid van

mevrouw

Godelieve Vandamme
echtgenote van de heer Theo Van Mossevelde

geboren te Ieper op 1 juni 1946 en overleden
 in het AZ Nikolaas te Sint‐Niklaas op 19 augustus 2020.

Lid van SAMAMA 

Wij zullen je missen, iedere dag. 
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