Sterven doe je niet zomaar ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend,
nemen wij afscheid van

Mevrouw

Denise Cardinael
weduwe van de heer André Sanders († 2015)
geboren in Koksijde op 29 november 1931
en zachtjes van ons heengegaan in wzc Yserheem in Diksmuide op 26 december 2017,
gesterkt door de Laatste Heilige Sacramenten.

Dit melden u met droefheid

Geert en Ludwina Sanders - Desaever
Marnix en Carine Borra - Sanders
Franky en Myriam Sanders - Dejonckheere
haar kinderen

Benny en Veerle Sanders - Demonie, Kobe, Amber
Rodolf en Heidi Casier - Sanders, Amelie, Lieze
Frederik Sanders en Celien Vanhoutte
Korneel Sanders
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Joseph en † Marguerite Cardinael - Sap en familie
André en † Maria Cardinael - Becelaere en familie
† Maria Cardinael
† Lucien en † Maria Verplancke - Sanders en familie
† Michel en † Gabriëlle Sys - Sanders en familie
† Julien en † Rachel Sanders - Declercq en familie
† Maurice en Anna Sanders - Monteyne en familie
† Valère en † Rachel Cloet - Sanders en familie
† Gaston en Anna Sanders - Schipman en familie
† Marcel en † Mariette Sanders - Tahon en familie
Gerard en Simonne Van Hee - Vanslembrouck en familie

haar broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaats hebben in de decanale Sint-Niklaaskerk in Diksmuide
op WOENSDAG 3 JANUARI 2018 om 10.30 uur.

De families Cardinael - Bulcke en Sanders - Monteyne - Vanslembrouck

Aansluitend volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Diksmuide.
De rouwbetuigingen hebben plaats na de kerkdienst.

Met dank aan haar huisdokter dr. A. Boussauw
en de direktie, vrijwilligers en voltallig personeel van wzc Yserheem in Diksmuide

Voor een laatste groet aan Denise bent u elke dag van 15 tot 18.30 uur welkom
in het Uitvaartcentrum Cornelis, Woumenweg 26 in Diksmuide.
Gesloten op zondag en Nieuwjaarsdag.
Online rouwregister op www.cornelisuitvaartzorg.be
Uitvaartcentrum Cornelis
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