
Nu moet ik verder zonder jou, je stem zal ik nooit meer horen.
Nooit meer je arm om me heen, ik voel me hopeloos alleen.
Ik zie je handen voor mij liggen, eens zo vaardig, nu zo stil.

Duizend dingen, duizend zaken die ik nu opeens nog weten wil.
Ik weet, het kan niet meer

In mijn gedachten zal je altijd bij mij blijven
Ik zal je missen, elke dag weer.

Jacques

Vroeger zei je: ”Ik leef zo graag”,
maar je was moe, zo moe vandaag.

De zon ging onder voor het avond werd...
Nu ga je eindelijk rusten.

”Dag lieve moe, bedankt en welterusten.”
Pieter

Oma,
Bij jou voelden we ons welkom, werden we verwend en kregen 
we extra lekkers. Je hebt steeds veel gewerkt, maar maakte tijd

voor ons. De laatste tijd ging het werken niet meer.
Waarom moest jij nu ziek zijn, met zoveel pijn?
Wij hebben met veel liefde mee voor jou gezorgd.

Je was er altijd met raad en daad.
 Nog zoveel te doen, nog zoveel te geven.

 Je zal er niet zijn als we voor de eerste keer uitgaan.
Je zal er niet zijn als we voor het altaar staan.

Onze plannen blijven dromen,
 want je zal niet meer terugkomen.

Jou vergeten zullen we nooit. 
Je blijft voor altijd onze liefste oma.

Lentl & Yarne

Jozefa Stevenaert
1948  - 2021



Wij hadden graag samen met u afscheid genomen,
maar aangezien de huidige maatregelen zal de uitvaart 

plaatshebben in  beperkte kring.
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lieve echtgenote van 

 Jacques Danau

moe van

 Pieter Danau en Hilde Anthoons

oma van

 Lentl
 Yarne

zus, schoonzus en tante van

 Wivine en Marc Stevenaert - Van Heuverswijn(†)
  kinderen en kleinkinderen

 Annie en Ludo Stevenaert - Pieters

De families Stevenaert, Danau, De Potter en Van Laethem.

We nemen afscheid van

Mevrouw 

Jozefa Stevenaert
echtgenote van de heer Jacques Danau 

Zij werd geboren te Oudenaarde op 27 december 1948
en is thuis te Kester overleden op 5 februari 2021.

Rouwadres: Langestraat 57  -  1755 Kester

Voor jou  ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden

Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden

U kan een laatste groet brengen aan haar urne in het 
funerarium Luypaert, Scherpstraat 15 te 1540 Herne

 op vrijdag 12 februari 2021 
van 15u tot 16u.

Wij danken in het bijzonder de verpleegkundigen
Miranda, Tamara en Xena voor de liefdevolle zorgen 
waarmee ze Jozefa hebben verzorgd.
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