
Monica”Monique” Ricour
1942 -  2021

We willen iedereen bedanken voor hun oprechte en 
hartverwarmende steun.

Liefste mama, 

De sterkste en moedigste vrouw die ik gekend heb...
Steeds vooruit en alles gedaan wat je kon!
Je strijd is nu gestreden op je eigen manier 

en met de grootste wilskracht. Je wilde nog zoveel doen, 
je geest draaide nog op volle toeren, 

je lichaam daarentegen vertelde spijtig genoeg 
een heel ander verhaal...

Steeds waakzaam voor papa die jij zo mooi 
onder je vleugels nam. 

Je wilde zo graag nog bij hem zijn...
Ik toonde je nog een laatste keer je witte magnolia 

in volle maar te korte bloei... 
Elke dag maakte het verschil, zowel voor ons 

als voor de magnolia! 
Ondertussen vallen de bloemen neer 

en werd het ook hier in huis ontzettend stil... 
Het ging zo snel mama,

we zullen je voor altijd missen...
In naam van ons allen: Bedankt voor ALLES!
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mama van

 Vanessa Puttaert

oma van 

 Lieselot en Luka Vanneste

Hendrik Vanneste, vader van Lieselot en Luka

zus, schoonzus en tante van

 Jeannine en Hubert Ricour - Bosmans
  en familie 
 Sonja en Ghislain Ricour - Evenepoel
  en familie
 Raymond en Nelly Puttaert(†) - Blockhuys
  en familie

De families Ricour, Puttaert, Taelemans en Bleeckx 

Met dank aan Dr. Agneessens,
Karolien, Liesbet, Karla, Cindy en Hilde van de 
thuisverpleging ”Klavervier”,
Lut en Patricia van de palliatieve eenheid ”OMEGA”
en het verplegend personeel van T6 in het
O.L.V.- ziekenhuis te Aalst.

Uniek in je zijn, 
met een hart vol levenslust...

we kunnen alleen maar stil worden
door dit grote verlies..

In liefdevolle herinnering nemen we afscheid van  

mevrouw

Monica”Monique” Ricour
Weduwe van de heer Marcel Puttaert (18/03/2021)

 

 Geboren te Gooik op 12 december 1942
en rustig ingeslapen in het O.L.V.-ziekenhuis te Aalst

op 30 maart 2021.

Door de huidige coronamaatregelen heeft de 
uitvaartdienst plaats in intieme kring 

in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Lennik,
gevolgd door de bijzetting in de familiekelder

op de begraafplaats te Sint-Martens-Lennik.

Rouwadressen: 
Waterhoflaan 25 - 1750 Sint-Martens-Lennik

Predikherenstraat 31 - 8000 Brugge
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