A

ls mijn morgen nooit meer komt,
ik er niet meer ben.
Ga je me zoeken,
wil je me vinden.
Als de morgen nooit meer komt,
ik er niet meer ben,
kan ik in je dromen blijven.
Als de morgen nooit meer komt,
zal je verlangen zo groot zijn
dat de zon zal blijven schijnen bij jou.
Als de morgen nooit meer komt,
blijf ik van je houden
vol warmte,
liefde.
Als de morgen nooit meer komt.
Freddy Vandermeersch

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Suzanna Vens
weduwe van de heer Paul Depoortere († 2016)
Zij is geboren in Kortemark op 26 april 1938 en is er rustig,
omringd en gesteund door haar familie,
van ons heengegaan op 20 oktober 2021,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.
________

De uitvaartplechtigheid,waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op dinsdag 26 oktober 2021 om 11.30 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark,
Samenkomst aan de aula vanaf 11.15 uur.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Kortemark.
U kunt Suzanna een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark, elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren kan via: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

Zij is de mama en mémé van:
Freddy en Jeannine Vandermeersch - Depoortere
		 Kurt en Tamara Verstraete - Vandermeersch
			
Sam en Ben
Johny en Sonja Ampe - Depoortere
		 David Ampe
Geert en Kathleen Wybo - Depoortere
		 Joke en Annabel Wybo - Demeulemeester
			 Lou
		 Tom en Maaike Labaere - Wybo
			
Bavo en Rosie
Patrick en Katleen Depoortere - Desmet
		 Thomas en Elien Lasat - Depoortere
			 Noya
Zij is de zus, schoonzus en tante van:
André (†) en Jacqueline (†) Deceur - Vens en familie
Robrecht (†) Vens
Firmin (†) en Lia Casteleyn - Depoortere en familie
Daniël en Erna Bentein - Depoortere en familie
Firmin en Hilda Dupulthys - Depoortere en familie
Freddy en Zita Rosseel - Depoortere en familie
Daniël en Monique Depoortere - Verhelst en familie
Michel (†) en Magda Vanacker - Depoortere
				
- Germain Desplenter en familie
De families Vens - Hemeryck en Depoortere - Mommerency.
Met dank aan en waardering voor:
haar huisarts dr. St. Favoreel,
de directie, personeel en vrijwilligers
van WZC Blijvelde, Afd. De Zandberg in Kortemark.

