
Als leven te veel pijn doet.

Als pijn te overheersend is, 

‘t genieten minimaal,

dan mag je zachtjes streven,

naar het eind van je verhaal.

Ik hoop dat het is mooi geweest,

al wat je hebt geschreven,

neem de rust die je verdient,
die wil ik je graag geven.

Waar je nu ook heen zal gaan,

vergeten doe’k je niet,

ik blijf jouw glimlach koesteren,
al heb ik veel verdriet. Els Vandendriessche

1974 - 2022



Bedroefd maar dankbaar voor de mooie jaren
delen wij u het overlijden mee van

Els Vandendriessche
     

Dochter van Eddy (†) en Godelieve 
Vandendriessche - De Pauw

Geboren te Denderhoutem op 4 april 1974
en omringd door haar familie overleden
in ‘De Rank’ te Asse op 10 mei 2022.

De afscheidsplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen 
zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael,

Stationsstraat 13 te Haaltert op

zaterdag 14 mei 2022 om 10.30 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Haar asurne zal thuis bij haar dochter 
liefdevol omringd worden.

Er is gelegenheid tot het brengen van een afscheidsgroet
aan Els op donderdag en vrijdag telkens van

18.00 tot 19.00 uur.

Bloemen noch kransen

Els is en blijft voor altijd in de harten van

Lien Vanlaethem
 haar dochter
Eddy (†) en Godelieve Vandendriessche - De Pauw
 haar moe
Krista en John Vandendriessche - De Gieter
Steven en Sandra Vandendriessche - Moeykens
Tom en Katia Vandendriessche - Vermoesen
 
 

haar zus, broers, schoonbroer en schoonzussen

Bram De Gieter
Dries De Gieter
Lennart (†) Vandendriessche
Milan Vandendriessche
Emma Vandendriessche
Jelle Vandendriessche
Stef Vandendriessche (haar petekind)
Tine Vandendriessche
 haar neven en nichten

Een woord van oprechte dank aan:
Haar huisartsen dr. Lieven Cleemput, dr. Stefanie Dobbelaere, 
de dokters en verpleegkundigen van ‘De Rank’ van het OLV Ziekenhuis 
te Asse en het personeel van de palliatieve Thuiszorg 
Aalst - Dendermonde - Ninove.

Rouwadres:  Uitvaartzorg Bael
       T.a.v. familie Vandendriessche
       Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online:  www.begrafenissen-bael.be


