
Liefste moe, meme, meme Koek
Wat zijn we zo trots op jou. Je bent een voorbeeld  voor  ieder  van ons.
Bij jou konden we altijd terecht. Je zat altijd klaar met  een luisterend oor. Op eender welk moment we ook 
kwamen, ontving je ons met een  lach. 
Je levenslust was enorm. We hebben zoveel  van je geleerd:  kunnen genieten van de kleine momenten in het 
leven, gelukkig en dankbaar zijn met wat je hebt. Het zijn stuk voor stuk eigenschappen om te koesteren.
Je zette jezelf nooit op de eerste plaats. Je kon intens gelukkig zijn als je de mensen rondom jou zag genieten. 
Je was er graag bij op familiefeesten. Je keek toe en genoot als we plezier maakten.  Je was altijd graag onder 
de mensen.  
Je hebt samen met pepe zo’n mooie familie gecreëerd waar het fijn vertoeven is. Zo dankbaar dat we hier deel 
van mogen uitmaken.  Nog vaak komt er spontaan een lach op ons gezicht als we terug denken aan onze kaart-
momentjes, of spelletjes die we samen speelden vroeger. De nachten dat we samen naar catch keken op tele-
visie. Jij was niet zoals eender welke grootmoeder. Bij jou voelden we ons echt thuis. Ieder kon zijn wie hij was.  
Datzelfde gevoel gaf je ook  aan al je achterkleinkinderen. Ze waren allemaal zo dol op jou. Ze aten zo graag 
die lekkere koekjes, speelden graag spelletjes met jou of ze genoten ervan gewoon samen in de zetel te zitten.   
Nooit hadden we durven dromen dat je de meest belangrijke momenten in ons leven  ging kunnen 
meemaken. Dat betekent nog altijd heel veel voor ons.  We zijn zo dankbaar zoveel mooie momenten met jou 
te hebben beleefd. 
De Scheldehoek zal voor altijd jouw thuis blijven, net zoals dat nu die van ons is. We zullen onze kinderen op-
voeden met jouw waarden diep in ons hart. Zodat ook wij van ons huis een plaats kunnen maken waar het fijn 
vertoeven is. Iedereen die jij  graag zag, zal bij ons altijd meer dan welkom zijn. 
Je nam afscheid met gesloten ogen, maar met open hart. 
Geniet nu maar van je rust, samen met pepe. Je verdient het zo.



Moe, Meme,  Meme Wichelen, Oma, Meme koek!
Door de jaren heen kreeg je vele namen,

die voor ons allemaal even betekenisvol waren,
groot is de leegte en het verdriet, 

mooi zijn de herinneringen die je achterliet.
Bedankt voor alles!

Gesterkt door de vele mooie herinneringen
nemen we afscheid van

mevrouw

Anna Fransaert
echtgenote van wijlen Emiel Van Renterghem († 2009)

Geboren te Gijzegem op 26 maart 1930
 en overleden in het ASZ Campus Aalst op 16 juni 2021,

gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid heeft plaats in beperkte familiekring
in de parochiekerk van Sint-Gertrudis te Wichelen.

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de gemeentelijke begraafplaats van Wichelen.

Dit melden u met diepe droefheid : 

Haar kinderen :

Erik en Hilde Coppens-Van Renterghem
Herman en Elly Van Renterghem-Huylebroeck

Haar klein- en achterkleinkinderen : 

Dieter en Els Coppens-De Wachter, Rens, Mauro en Lore
Tony en Severine Schepens-Coppens, Lenn, Remco en Phebe
Bram en Carolien Van Renterghem-Van De Putte, Emiel
Rutger en Vicky Van Renterghem-Roels, Gust en Mona

Haar broers, schoonzussen, neven en nichten : 

Gustaaf (†) en Suzanne (†) Fransaert-De Graeve, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
René en Rita Fransaert-De Meersman, kinderen en kleinkinderen

De families Fransaert, Van Renterghem, Grysolle en Van Den Bogaert

Met oprechte dank aan allen die haar liefde, genegenheid en verzorging gaven.

Rouwadressen : 
Brielstraat 4, 9260 Wichelen
Margote 31, 9260 Wichelen

Online condoleren kan via www.deroos.be


