Zij blijft verder leven in het hart van:
Charles Serbruyns

haar echtgenoot

Dirk en Katelijne Deweer - Serbruyns
Nico en Caroline Bauters - Serbruyns
Hanne Bauters
Noor Bauters

haar kinderen en kleinkinderen

Haar schoonbroer en schoonzussen, neven en nichten
Scott en Ruth Gray - Deweer en kinderen
Matthias en Hanne Deweer - Braeckman en kinderen
Basile en Hanne Koko - Deweer en kind
De families Van Helleputte - Van Schoorisse en Serbruyns - De Neve
Een bijzonder woord van dank aan de buren voor hun zorgzame vriendschap.
Uitvaartzorg De Pauw - Zwalm - 055 49 90 12

•

Drukkerij Bert - Nazareth (Eke) - 09 385 84 87

Leineke

Verder leven in harten van hen die je liefhad, is nooit sterven.
Mevrouw

Een moeder geeft leven
een moeder geeft kracht
een moeder blijft geven

Leineke Van Helleputte
echtgenote van de heer Charles Serbruyns

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd
je wilt haar niet graag missen

liefde, die elke pijn verzacht

geboren te Oudenaarde op 12 mei 1935
en overleden te Zottegem op 4 februari 2021

en als ze heengaat onverwacht

Door de huidige maatregelen heeft het afscheid plaats in beperkte familiekring.
De asurne zal bijgezet worden in een urnegrafkelder op de begraafplaats te Sint-Denijs-Boekel.

maar eens dan komt de dag

U kan Leineke een laatste groet brengen in het funerarium van Uitvaartzorg De Pauw,
op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari na afspraak.

je verstand zegt dat het goed is

blijft ze toch voor altijd in je hart
dat is het wonder, haar troost
en grootste kracht.

Familie Serbruyns - Van Helleputte
p/a Uitvaartzorg De Pauw - Beerlegemsebaan 45, 9630 Zwalm - 055 49 90 12
Online condoleren via www.depauwzwalm.be

omdat je van haar houdt

dat je haar moet laten gaan
maar in je ogen blinkt een traan.

