Oma, meter, ma,
Na een moeilijke strijd, met een ongeziene moed en
kracht, heb je dit gevecht eervol moeten staken.
Voor ons, je man, kinderen, kleinkinderen en familie
een immens verdriet.
Maar wat moet het voor jou betekend hebben?
Jij die zo graag mooi was en het leven zo graag in
handen hield. Graag een monument voor onze pa,
uw lieve echtgenoot. Jouw steun en toeverlaat
meer dan 53 jaar. Alleen hij verstond wat jij echt
wilde zeggen en verlangde. Hier hebben we gezien
en ervaren wat trouw in goede en kwade dagen
betekende.
Rust zacht.

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming.

016 - 60 15 06 condoleren: www.pues.be

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn,
je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht,
je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.

MEVROUW

Yvonne De Leener
echtgenote van Hendrik Goris
geboren in Hever op 28 september 1949
en thuis overleden 29 april 2021.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen,
maar gezien de huidige omstandigheden
zal de plech gheid doorgaan in in eme kring.

U kan Yvonne een laatste groet brengen in
het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent
tot dinsdag 4 mei 2021 - 18 uur
na telefonische afspraak op 016 60 15 06.

Dit melden u:
Hendrik Goris

haar echtgenoot

Francis Goris en Els Warson
Neal
Helena
Veerle Goris en Freddy Van Cauteren
Steﬀen en Marianne
Edward
Paulien en Bo
haar kinderen en kleinkinderen
Georges (†) en Victorine (†) De Leener - Vanhalle
Jozef (†) en Leonie Goris - Vissenaekens
haar ouders en schoonouders
Delen mee in het verdriet:
Haar broer, zussen, schoonbroers en schoonzus
Haar neven en nichten
Met dank aan dokter Ingrid Ceuleers,
het team van Omega, het team van Solange en
allen die haar met de beste zorgen hebben omringd.

