
Lieve va, 

Die mooie jaren zijn voorgoed voorbij 
We missen de momenten samen 
We zien je nog lachen naar ons 

We willen nog zoveel vragen, denken aan alles wat je zei 

We hadden nog zoveel meer willen zeggen 
Dit afscheid valt ons allen zwaar 

Het doet zoveel pijn, we kunnen het niet geloven 
Weg zijn de dromen voor ons allemaal 

Wat overblijft zijn duizend tranen van liefde, 
tranen van verdriet. 

Je was een rots in de branding 
Weet dat we je zullen missen
En dat we allen van je houden  

Bedankt va voor je steun, je luisterend oor, 
je was de man die alle problemen oploste  

en voor ons door een vuur ging.
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†
Het verdriet bij je heengaan is groot
maar in ons hart blijf je verder leven

De heer

Erik D’herde
Weduwnaar van mevrouw

Hilda De Moor († 2008)

Geboren te Appelterre Eichem op 7 december 1945
en onverwachts thuis overleden te Haaltert

op 7 juni 2021.
____

Het afscheid van Erik zal gezien de huidige maatregelen
plaatsvinden in beperkte kring, in de aula van Uitvaartzorg Bael

te Haaltert op vrijdag 11 juni 2021 om 10.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne 
in de urnekelder op de begraafplaats te Haaltert.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Geert en Anja D’herde - Steeman

 Kim en Kevin D’herde - Allard, Alano

 Kenneth en Jessie D’herde - De Ryck, Amy, Billie

Kathleen en Bart D’herde - De Paepe

 Steffie en Jen De Paepe - Van de Perre

Zijn levenspartner Lydia, kinderen en kleinkinderen

Zijn zus, schoonzussen, neven en nichten

De families: D’herde - De Moor - Pardaens - Huybrecht


