
Dank Je voor het leven.

Op die bloem komt vaak een bijtje

Een plantje kan slechts groeien
als een zaadje is geplant.

als de zon lang heeft gebrand.
Een bloem die kan slechts bloeien

dat heeft een wonderbaarlijke impact.
tussen ’t een en ’t ander zijdje,

Da’s voor de bijtjes reuze �jn.
Ze hebben nu wel honing in hun raatjes,

Want er ontstaan weer nieuwe zaadjes.

maar volgend jaar zullen er wéér bloemetjes zijn.

en die maakt daar dan contact,

uit de Evolutie van de Schepping ontstaan.

Na de geboorte van het nieuwe leven

Elk zaadje dat is dood gegaan

zijn geest en vaardigheid blijven in leven.

Hier heeft De Heer echter een toegift gedaan.
Zo is het ook bij HET menselijk wezen.

                                                Frans Van Zoontjes.

mag HET nog een tijdje langer meegaan.

heeft zijn dee-en-aatje doorgegeven.

Zo gaat het ook bij elk wezen

We moeten dus niet vrezen,
de dood doet nieuw leven ontstaan.

Na zijn dood is het niet gedaan,

Maurits, bedankt voor al de tijd die je met ons ging,
wat je deed, ons leerde en ons naliet.



†

Dankbare en liefdevolle herinnering aan

Echtgenoot van mevrouw Olga Persoons

“God weigert Zijn genade niet, aan wie doet wat hij kan.”
    Sint-Aloysius College Ninove

de heer

Maurits Frans De Neve

en overleden te Herzele op 2 december 2021.
Geboren te Ninove op 22 mei 1936

neven en nichten.

zijn zus (†), broer, schoonzussen, schoonbroers, 

De families De Neve, Torrekens, Persoons en De Smet.

 Jan De Neve en Joke De Groof

Dankbaar voor alles wat hij gedaan en betekend heeft voor 
ons:

 Omer en Ingrid De Neve- Moons

  Iris en Olivier

zijn kinderen en kleinkinderen:

zijn echtgenote: 
 Olga Persoons

  David en Stefanie

zijn trouwe huisartsen.

Met dank aan:

Gezien de huidige omstandigheden zal de afscheidsplechtigheid 
geschieden in zeer beperkte familiale kring.

Daarna zal Maurits te rusten gelegd worden op het kerkhof van 
Sint-Antelinks, kort bij zijn ouders Zoë en Omer.

Dr. W. Claeys , Dr. M. Van Melckebeke en Dr. N. Souffriau, 

Dr. S. De Maeseneire en Dr. J. Naert en alle ZORGENDE HANDEN 
van eenheid 2 E-F Sint-Elisabeth ziekenhuis, 
WZC Terlinden en WZC Ter Leen.

De familie dankt voor alle blijken van deelname.

online rouwregister: www.uitvaartgoessens.be 


