
Wat hebben we spijt dat je ons verlaat
Weer of geen weer, 

Je stond voor ons paraat
Je maakte onze zorgen zachter

En je laat ons mooie herinneringen achter

Haar kinderen en kleinkinderen :
 Dominik De Saeger en Malgorzata Leonczuk 
         Sarina De Saeger en Bert Burm
         Thorvald De Saeger en Lynn De Saegher
         Jorina De Saeger 
 Filip De Saeger en Carina Dom
         Sarah De Saeger en Cédric Houthave
 Kristine De Saeger en Luc De Neve
         Jolien Contryn en Thijs Goethals
         Arnout Contryn en Fran Capitaine
         Michiel Contryn                                         

Haar broer, zussen, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

nemen afscheid van

Rosa Annerel
Weduwe van Alfred De Saeger ( † 05/04/2016)

Geboren te Baasrode op 16 november 1936 en overleden 
in het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 15 januari 2021.

Gezien de huidige overheidsmaatregelen, 
is de familie genoodzaakt om de uitvaartliturgie 

in de parochiekerk Sint-Ursmarus te Baasrode-centrum, 
in beperkte familiekring te laten plaatsvinden 

op donderdag 21 januari 2021;
gevolgd door de asverstrooiing op het kerkhof te Baasrode, 

Het zou mooi zijn mocht je de volgende dagen 
 mee met ons aan Rosa denken. 

Lieve meter

Ik weet nog dat je regelmatig vroeg of we geen honger hadden. 

We moesten nog maar twijfelen en 2 sec later stond je al klaar 

om een boterham te smeren.

Je was altijd gelukkig als er volk om je heen was. 

Rijstpap, ballekes met kriekskes met kermis waren voor ons een 

echt feest!

Keer op keer luisterde je aandachtig naar onze verhalen: 

wat we hadden te vertellen over de chiro of scouts, 

schooluitstap, reis… Je was begaan met ons schoolwerk 

en gaf ons dan een cent om ons te belonen.

Jammer genoeg ging het de laatste weken minder goed met jou. 

Je kon bij momenten minder goed op je woorden komen.

We denken dat je een mooi leven hebt gehad. 

We zullen jou steeds herinneren als een zorgzame 

grootmoeder met een warm hart.
         Je kleinkinderen

Rouwadressen:
Stenenstraat 49, 9255 Buggenhout
Vlassenbroek 2, 9200 Dendermonde

Condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be       
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