Met grote droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve
levensgezel, moeder, oma, zus en schoonzus.

“Anneke” Cécile Josephina Elisabeth Francisca
Zwaenepoel
9 juni 1934 - 23 mei 2021

Je warme zorg,

je oprechte liefde …

We zullen je zo missen …
Ga nu maar,

en rust nu zacht;

je hoeft niet meer te strijden.

Nu moeten we stilletjes afscheid nemen,
maar je blijft altijd bij ons.

Haar levenslust en goedlachsheid waren zonder weerga; haar werklust
onstuitbaar. Anneke - Cécile heeft tot op het laatste moment gevochten
om haar ziekte de baas te blijven. Het mocht niet zijn en daarin heeft zij
berust, dankbaar voor alles wat het leven haar gegeven heeft. Na een laatste opname in het A.Z. Sint-Elisabeth in Zottegem is zij daar op zondag
23 mei rustig ingeslapen in het bijzijn van haar levensgezel. Het is goed zo.
Een bijzonder woord van dank willen wij richten aan dokter Bart Van
Overberghe en zijn team in het A.Z. Sint-Elisabeth. Daarnaast bedanken
wij ook Thuisverpleging Van Crombrugge, vooral Jan en Cindy.
Voor degenen die Anneke - Cécile nog graag willen bezoeken is hiervoor
gelegenheid van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 mei, tussen 17.00 en
19.30 uur, in het rouwcentrum Vandekerckhove, Reigerstraat 25 in Oosterzele. In verband met de coronapandemie moeten wij je vragen om je
komst minstens een halve dag vooraf aan te kondigen op het nummer
0474 99 14 34.
Je hebt ook de mogelijkheid om de nabestaanden online te condoleren
via www.rouwcentrumvandekerckhove.be
Wij nemen in besloten kring afscheid van Anneke - Cécile.
Daarna zal zij worden neergezet in de grafkelder op de gemeentelijke
begraafplaats van Oosterzele.

Rouwadres:
Families Zwaenepoel, Carlier en Raeman
p.a. Rouwcentrum Vandekerckhove
Reigerstraat 25, 9860 Oosterzele

Christ Carlier 				
haar levensgezel
John en Rita Raeman - Van De Putte
Alain en Hilde Raeman - Ost
Cherly Raeman
Mireille en Kurt Raeman - Seynaeve 		
haar kinderen
Jan en Anke Raeman - Snauwaert
Ewoud Raeman en vriendin Celine Dhaese
haar kleinkinderen
Victor Raeman 				
haar achterkleinkind
Haar broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten
De families Zwaenepoel, Carlier en Raeman.

