Als mama,
was je onze veilige haven. Je deur stond altijd open,
en stiekem was je best wel trots op ons.
Nu ben je er plots niet meer, maar in ons, en in je kleindochters,
leef je voort, in zoveel grote en kleine dingen.
Je blijft voor altijd bij ons
Als oma,
was je niet alleen onze steun en toeverlaat,
maar ook onze vriendin, ons logeeradresje of reismaatje.
Onze vele uitstapjes waren altijd een feest,
en we wilden nog zo veel leuke dingen samen ondernemen.
Lieve meme, meter, we zullen je nooit vergeten
Als Frezin,
genoot je ten volle van het leven, met veel energie,
passie en doorzettingsvermogen. Sociaal contact was je
brandstof, en je was altijd in voor een pretje en verzetje.
Je vrienden en familie zullen je missen
Nu heb je eindelijk onze pa, jouw lieve François, teruggevonden,
en zijn julie na 15 jaar, weer samen, voor altijd…
Rust zacht, lieverd
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Liefdevol aandenken aan een onvervangbare vrouw

Maria Frezin Van Cauter
weduwe van François Du Bois († 2005)
Geboren te Wieze op 18 april 1936 en overleden in het
AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 28 februari 2021.

Zij leeft verder in de harten van:

Pierre en Lieve Du Bois - Van der Spiegel
Dirk en Connie Leleu - Du Bois
Ronny en Carmen Coppieters - Du Bois
haar kinderen

Stéphanie Du Bois en Gebko Grenié
Deborah Leleu
haar kleindochters

Omwille van de huidige Covid-19 maatregelen zal de uitvaartliturgie voor Frezin
plaatsvinden in intieme familiekring in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke-centrum,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrond aldaar.

Haar zus, schoonbroer, petekind, neven en nichten.
Haar vele vrienden.
De families VAN CAUTER - DU BOIS - TRIEST - MOORTGAT.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Tav Familie Du Bois - Van Cauter
p/a Rouwcentrum Van Damme & Zoon - Brusselsesteenweg 18 te 9280 Lebbeke

Met dank aan iedereen die haar verzorgd, gesteund en vriendschap gegeven heeft.

