
Denise Mortier
° 25.07.1932     † 11.11.2020

En altijd is het zo geweest,
dat de liefde alleen haar eigen diepte

kent op het uur van de scheiding.
K.G.

Rouwleiding Koekelare - Rouwdruk Devriendt Printing Koekelare

Zij is en blijft de mama van Gaston en Gerda DEGRANDE - HUYGHE
  
 de oma van Jill DEGRANDE
  Sean DEGRANDE en Angie BOONE 

Delen mee in dit verdriet haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroer en de families 
  MORTIER - JACQUES en DEGRANDE - VANHESTE

Met dank aan  haar huisarts Dirk Vermeulen
  de directie, het verplegend personeel en de vrijwilligers van het
  WZC Meunyckenhof te Koekelare.



Met grote droefheid nemen wij afscheid van

Mevrouw 

Denise Mortier
° Kemmel 25 juli 1932      † Koekelare 11 november 2020

Weduwe van  de heer Roger Degrande

De uitvaartdienstdienst heeft plaats in intieme kring op vrijdag 20 november 2020 in
de aula van    Rouwleiding te Koekelare, gevolgd door de bijzetting op het urnenveld
te Koekelare.

Condoleren via www.rouwregisters.com

Er is een mogelijkheid tot een laatste groet van Denise in het funerarium van     Rouwleiding Koekelare,
Oostmeetstraat 86, 8680 Koekelare,  elke dag van 15 uur tot 18.30 uur en dit tot en met dinsdag
17 november. Gesloten op zondag.

Rouwadres: Moerdijkbeek West 17A, 8680 Koekelare

Dag ma, dag oma,

Na het overlijden van je vintje heb jij een zware periode gehad, weg uit je vertrouwde omgeving, 
weg van alles wat je zo dierbaar was, weg van alles waar jij je zo veilig voelde, plots weggerukt.
Een moeilijke tijd voor jou.
Je was aanwezig in een wereld die voor jou volledig anders was, ook voor ons,  
een wereld die wij moeilijk kunnen of konden begrijpen of aanvaarden.
Je hebt pa nooit kunnen vergeten, nooit los kunnen laten, want altijd waren je woorden,  
“pa is aan het werken, hij is bij Gaston, ze komen straks wel, ze zijn aan het werken”.

En nu, na al die tijd dat jullie gescheiden waren, komt er eindelijk een mooi eindpunt,  
de laatste deur gaat open, de deur naar je vintje, de deur naar jullie gelukkig samen zijn hierboven. 
De mooie herinneringen van het samen genieten, op reis gaan, een bezoek aan een restaurant en  
dan hand in hand naar huis. Deze herinneringen kunnen jullie nu samen eeuwig koesteren.

Nu kan er niemand jullie nog scheiden.

Tot later ma en vele groetjes aan pa van ons allen hier.


