
Maria Limbourg
1933- 2021

Mama, oma, bebonne,

Je was de oudste in een familie van 2, een gezin dat ook 
de klappen van het leven heeft gehad. Een oorlogskind, 

al vroeg leerde je hoe hard het leven was.
 Je trouwde en kreeg een dochter.

Je hebt geluk, liefde en tegenspoed gekend. 
Je droeg alles waardig. Je liefde ging altijd uit naar ons 

en hoe fier was je als oma en bebonne dit te kunnen 
meemaken en eraan deel te nemen.

Je was 65 jaar één met ons dicht bij elkaar in voor en 
tegenspoed. Dan nam in het laatste jaar je gezondheid af 

en kreeg je zware klappen.
Maar je was een sterke vrouw en doorstond ook deze. 

Toen kwam Corona, dit was de druppel, geen bezoek dit 
ging te ver en werd zwaar...

tot je ook door dit  beest gegrepen werd.
 En helaas...geen warme hand meer in de mijne, geen 
woord, geen troost en liefdevolle blik meer. Als dochter 

heb ik nog een paar waardevolle laatste uren met je 
gedeeld...herinneringen opgehaald je ogen op me gericht 

en ik zeker wist dat je het verstond en begreep.
Dit moment blijft in mijn hart bewaard.

We hebben geleerd dapper te zijn en en door te gaan 
eigen aan jou.

Bedankt voor alles. 
Rust zacht lieve mama, oma en bebonne.
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mama, oma en bebonne van 

 Juliette en Gaston Reygaerts - Reysens

  Jurgen en An Reysens - De Leye
   Ella, Jack

  Ken en Rani Reysens - Decock

 Cindy Reygaerts

  Esmée Matthys

  

Haar broer(†), schoonzussen, schoonbroers(†),
neven en nichten

De families
Limbourg, Reygaerts, Vanderpoorten en Van Wayenberg.

Je was een rots in de branding en
koerste recht door zee.

Je trotseerde storm en golven alleen...
je had de wind niet mee.

We nemen afscheid van

 mevrouw

 Maria Limbourg
 

 

Zij werd geboren te Galmaarden op 3 januari 1933
en is overleden in het ASZ te Aalst
op 8 februari 2021.

Met dank aan Dr. Breyne,  de directie en het personeel 
van het WZC  De Zwaluw te Vollezele.

Door de huidige coronamaatregelen heeft de 
uitvaartdienst plaats in intieme familiekring 

in de Aula van het funerarium Luypaert te Herne,
gevolgd door de bijzetting van de assen in het urnenveld  

op de begraafplaats te Sint-Pieters-Kapelle.

Rouwbetuigingen P/A
Begrafenissen Luypaert, Scherpstraat 15 - 1540 Herne
t.a.v. de familie van mevrouw Maria Limbourg.
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