Moeders sterven niet, ze leven voort in hen die ze liefhebben.
De handen die nooit rust kenden zijn voor altijd gevouwen.
We kunnen niet begrijpen dat je weg bent voorgoed.
Eenvoudig heeft zij geleefd en goed van hart is zij rustig van ons heengegaan.

Mevrouw

Gabrielle Ghislain
Echtgenote van de heer Michel Van Grembergen
Geboren te Balegem op 29 december 1932 en overleden
in het Woonzorgcentrum Cantershof te Hove op 12 april 2020.

We hadden graag samen met jullie afscheid genomen van mijn mama.
Omwille van de uitzonderlijke situatie is dit spijtig genoeg niet mogelijk en
gebeurt de uitvaart in besloten karakter.
Wel zouden we het heel fijn vinden indien jullie een kaarsje branden
om zo even aan haar te denken.
Haar asurne kreeg een laatste rustplaats in het urnenveld
op de begraafplaats te Hove
Rouwdeelneming Gabrielle Ghislain
p/a Uitvaartzorg Dieter Rits, Sint-Laureysplein 21 - 2540 Hove
Mogelijkheid tot digitaal condoleren via www.dieterrits.be

Dit melden u:
Michel Van Grembergen
haar echtgenoot
Danny Van Grembergen en partner Sonja Pieters
Gunther Van Grembergen – Steffie Van der Haegen
Dieter Van Grembergen – Stefanie Jansegers
		Stan Van Grembergen
				
haar zoon, kleinkinderen en achterkleinzoon
Gerard (†) en Cecile (†) Brackenier – Ghislain, kinderen en kleinkinderen
André (†) en Marie-Louise Ghislain - Van Grembergen, kinderen en kleinkinderen
Abel (†) en Agnes Van Wijnsberge – Ghislain, kinderen en kleinkinderen
Roger (†) en Marie-Louise (†) Ghislain – Magerman
René en Clarisse Parent – Ghislain, zoon en kleinkinderen
Marcel en Marie-Antoinette Van Grembergen – Stevens, kinderen, kleinkinderen en
						
achterkleinkinderen
Eric en Marcella Van Grembergen – Van der Burght, kinderen en kleinzoon
			 Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Ghislain, Van Grembergen, Van De Velde en Magherman

Een bijzonder woord van dank aan het volledige personeel van het
Woonzorgcentrum Cantershof en ieder die haar heeft bijgestaan.
Met oprechte dank aan haar huisartsen Dr. Plettinx en Dr. Bols
voor de goede medische zorgen.

Bloemen noch kransen

