Bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
melden wij u het heengaan van

Mevrouw

Alma De Coensel
Echtgenote van de heer Remi De Rijck (†1987)
Geboren te Otterville (Canada) op 3 januari 1932 en
overleden in het ASZ Campus Aalst op 21 april 2021.

Zij is de moeder van:
Geertje en Hugo
Katrijn en Hedwig
Bart en Karine
Annemie en Lena
Lut en Kurt
Lieve en James
Zij is de oma van:
Steven en Tamara, Veerle en Peter, Koen, Wouter en Elke, Ineke en Sam, Daan en Vereena,
Evelien en Mark, Jolijn en Robin, Nathalie en Peter, Timmy en Elke, Fien, Margo en Els, Lien en Stijn,
Kaat en Fré, Noortje en Pieter
Memeke van:
Pippa en Babette, Sone en
Emma en Hanne, Julie en

, Aaron en Lukas, Ward en Lotte, Mia, Finn en Max, Lien, Jesse en Thobe,

Delen mee in de rouw:
Haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Afscheidsviering in intieme kring op dinsdag 27 april 2021.

De families De Coensel en De Rijck.

De familie is u allen dankbaar
voor het betuigde medeleven en de vele steunbetuigingen.

Correspondentieadres:
Familie De Rijck - De Coensel, p/a Rouwbegeleiding Kurt Coppens, Hollandstraat 45, 9420 Mere
Online condoleren: www.kurtcoppens.be

‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei
Of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns herten
Dat ik één droefenis genas
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...
Dan voel ik, op mijn jonge lippen
Die goedheid lijk een avond-zoen...
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
en zo z’n ogen toe te doen.
Alice Nahon
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