
Als ik doodga, huil maar niet.

Ik ben niet echt dood, moet je weten.

Het is de heimwee die ik achterliet.

Dood ben ik pas, als je die bent vergeten.

Als ik doodga, huil maar niet.

Ik ben niet echt weg, moet je weten.

Het is het verlangen dat ik achterliet.

Dood ben ik pas, als je dat bent vergeten.

Als ik doodga, huil maar niet.

Ik ben niet echt dood, moet je weten.

Het is maar een lichaam dat ik achterliet.

Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.

        Bram vermeulen

Rouwcentrum Baert - De Vos
Eksaarde - Moerbeke - 09 346 80 03
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Met droefheid nemen wij afscheid van

Lisette Van Cannegem
Echtgenote van Andre Van den Brande

geboren te Wetteren op 8 oktober 1946
en onverwachts thuis overleden te Lokeren op 31 januari 2021.

Wij hadden graag met familie en vrienden afscheid genomen van ons ma,
maar omwille van de huidige maatregelen zal de plechtigheid plaatsvinden in 

beperkte kring, gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op 
de stedelijke begraafplaats Bleekmeers te Lokeren.

U kan Lisette nog een laatste groet brengen in het 
funerarium van Rouwcentrum Baert - De Vos, 

Kasteeldreef 26 te Eksaarde op
donderdag 4 februari 2021 van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

Andre Van den Brande             haar echtgenoot

Gert en Ann Van den Brande - Mielnicki
 Stef en Tim
Joris en Annick Van den Brande - Van Bruyssel
 Lotte en Emma
    haar kinderen en kleinkinderen

Willy (†) Van Cannegem
Alain en Marie-Louise Bertossi - Van Cannegem
Marcel (†) en Maria Braem - Van den Brande
Hubert (†) en Ivette Van den Brande - Claeys
Marcel (†) en Angele Keppens - Van den Brande
Arthur (†) en Adrienne (†) Dubourg - Van den Brande
Alexe en Jeannine De Vos - Van den Brande
Lucien en Vera Van den Brande - Ott
         haar zus, schoonbroers en schoonzussen.

Haar neven en nichten.

De families Van Cannegem, Van den Brande, 
De Deyne en Brusselman.


