
Ik zou zo graag bij je zijn, 
je zien, je horen, je warmte voelen,
maar dat kan niet meer.

Ik zou zo graag zoveel aan jou vertellen
en je zien lachen, knikken
of afkeurend nee schudden,
maar dat kan niet meer.

Mag ik eerlijk zijn?
Ik mis je, dag en nacht.
De pijn is soms te hard
en dan wil ik bij je zijn, altijd weer,
maar dat mag niet meer.

Daarom weet ik dat de leegte,
het verlies van jou nooit opgevuld wordt,
dat het nooit went,
omdat ik weet dat jij onvervangbaar bent.
Ik voel het, ik hoor het,
ik zie het in al die kleine dingen.

Dat wil ik vertellen, elke dag opnieuw.

Maar als ik heel goed luister,
dan zeg jij in mijn hart wat jij ervan denkt,
hoe jij het zou doen,
m’n lieve raadsvriendin, mijn kameraad.

Als ik eerlijk mag zijn,
dan weet ik dat je altijd 
bij me bent diep in mij...

Wij hebben een speciale dank voor:

haar huisdokters
haar thuisverpleegkundige Christine
Familiezorg
de palliatieve zorg De Mantel
haar kinesist, pedicure en kapster
haar poetsvrouw Conny
integra thuiszorg Wakken

Rouwadres: Marialoopsteenweg 8 - 8760 Meulebeke 

Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be

Rouwleiding Andy Sabbe   Tieltstraat 51 - 72     0472/51 72 79    andy@rouwcentrumsabbe.be

Dankbaar om wat ze 
voor ons is geweest
melden we u met droefheid
het overlijden van

Leona Maes

10-02-1928
10-06-2020

echtgenote van † Albert Crop

Eucharistieviering in de Sint-Amanduskerk 
te Meulebeke in beperkte kring

Begroeten in het rouwcentrum kan op weekdagen van 
16u30 tot 19 uur, tot woensdag 17 juni, 
zaterdag van 14 uur tot 15 uur.

Chris Crop
      Mathias en Hannelore Blomme - Verhamme
            Alies Blomme, Elias Blomme 
      Reinout en Sanne Verhamme - Van Maele

Stefaan en Hilde Vansteenkiste - Crop
      Sam en Ruth Vanpoucke - Verhamme
      Maud Verhamme

Marc en Leen Crop - Claeys
      Ruben en Delphine Crop - Van Parijs
      Tine Crop
      Maarten Crop

haar neven en nichten
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