Zachtjes, héél zachtjes ben je van ons weggegleden.
Stilletjes, héél stilletjes heb je jou strijd gestreden.
Dag na dag heb je van ons afscheid genomen.
Meer en meer leefde je in vreemde dromen.
Nu zijn die dromen voorbij.
Wees niet bevreesd, je bent nu vrij.
Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven.
Heb je ons geluk en héél veel liefde gegeven.

De familie dankt u voor uw blijken van medeleven.

Lisette Denayer
1938 - 2021

Het verdriet bij haar heengaan is groot,
maar in ons hart blijft ze verder leven.

zus, schoonzus en tante van
Emile en Philippine Denayer(†) - Leunens
Carina en Gunter Denayer - De Bel
Robbe en Raf

We nemen afscheid van

Giselle en Alfons Denayer - Debontridder(†)
Freddy en Marie-Jeanne Denayer - Platbrood

mevrouw

Thierry en Greta Denayer - Deketele
Juliette en Martin

Lisette Denayer

Barbara Denayer
Emma en Rémy

weduwe van de heer Louis Hauwaert (†1993)

Zij werd geboren te Halle op 9 mei 1938
en is overleden in de Seniorie ”De Maretak” te Halle
op 24 april 2021.

Frédéric Denayer
Lidia en Lucien Denayer - Van Eesbeek
Stefanie en Wim Van Eesbeek - De Moyter
Egon
Melanie en Tom Van Eesbeek - Henderickx
Milla(†) en Timo

Door de huidige coronamaatregelen heeft de
uitvaartdienst plaats in intieme kring
in de Aula van het funerarium Luypaert te Herne
gevolgd door de bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats te Halle.

Alberik en Nele Van Eesbeek - De Schepper
Emma, Juna, Mylle en ♡

Haar neven en nichten.
De families Denayer, Hauwaert, Vanbellinghen en Gielis.

Rouwbetuigingen P/A begrafenissen Luypaert
Scherpstraat 15, 1540 te Herne
t.a.v. de familie van mevrouw Lisette Denayer.

Met dank aan
de directie en het personeel van de
Seniorie ”De Maretak” te Halle.

Online condoleren: www.begrafenissen-luypaert.be
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