Ze zal ons altijd nabij zijn,
in de bloemen die bloeien, de sterren die stralen,
de zon, de regen en de maan die ons troost
als de nacht ons te zwaar valt.

Je wou alleen maar een goed mens zijn.
Wij dragen jou mee in ons hart.
Dit melden u met diepe droefheid:

Marianne en Guido Mariman - Bocklandt
Liefdevolle ster

Joke Vercammen
Geboren te Dendermonde op 11 juni 1984 en
plots overleden in het UZ Gent op 20 maart 2018.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken

Dietmar en Sonia De Cock - Auger
Peter en Mieke Vercammen - Van den Branden
Marijke en Martijn Vercammen - Van Delft
Tyrese Jeffrey
Joachim en Lise De Cock - Vermeulen
Alexandra De Cock
Freya Vercammen

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit
het leven van Joke tijdens de afscheidsplechtigheid
aan de asurne in het crematorium “Heimolen”,
Waasmunstersesteenweg 13 te Sint-Niklaas via parking A

op dinsdag 27 maart 2018 om 13 uur
Waarna wij haar asurne een plaatsje geven in de natuur
in het bos van het crematorium.
Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
in de wachtruimte van het crematorium vanaf 12.45 uur.

Er is geen gelegenheid om Joke te groeten maar laten we haar
gedenken door te doen wat zij het liefste deed, met
onze blote voeten in het gras staan en terwijl naar de sterren kijken.

Haar nonkels, tantes, ouders van Dietmar,
neven, nichten en aanverwanten.
De families Mariman, Vercammen, De Cock en Bocklandt.
De familie wenst hun bijzondere dank te betuigen aan
alle dokters en personeel van de dienst intensieve zorgen
van het AZ Sint-Niklaas en UZ Gent.
Joke gaf liefde en zorg, haar deur stond open voor ieder die daar
nood aan had. Daarom nodigen wij alle mensen die haar aan
het hart lagen uit om samen met ons een koffie en taartje te delen
nadat we haar te rusten hebben gelegd in de natuur.
Graag een seintje voor maandag via joketotziens@hotmail.com

condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Meysveld 106 - 9280 Lebbeke
Rouwcentrum Van Damme en zoon - 052 41 44 55

