
Nu ben ik ten einde moe ...
Al wat ik nu vraag is een rustige slaap
en dromen van degene die ik liefhad...

Christelle Vandenbogaerde
Afscheid nemen...

hoe moeilijk is het nu om
afscheid te nemen van u Christelle...

om los te durven laten en u
Christelle als geliefde persoon te laten gaan...

om achter te blijven en te zien dat
deze wereld gewoon blijft doordraaien...

geef onszelf nu alle tijd 
die we nodig hebben om te rouwen, 
misschien komt er ooit weer een moment
dat we stil kunnen glimlachen 
bij de gedachten wat jij bent geweest.

Samenkomst in de aula vanaf 14u15 •  Er is gelegenheid om afscheid te nemen na de dienst.

Een laatste groet aan Christelle kan in het “Rouwcentrum Sabbe”, Tieltstraat 76 in Meulebeke, 
elke dag van 16u30 tot 19 uur.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de Aula De Aster, Tieltstraat 49 te Meulebeke

 op DONDERDAG 24 MAART 2022 om 14u30, waarna haar as zal worden toevertrouwd 
aan de natuur op de begraafplaats te Meulebeke. 

Geboren te Waregem op 6 oktober 1969
en rustig van ons heengegaan te Wakken op 18 maart 2022.

Lid van Dynamica Meulebeke

Rouwadres: Christelle Vandenbogaerde p/a Rouwcentrum Sabbe  
Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be



Begrafenisonderneming Andy Sabbe, Tieltstraat 51 - 8760  Meulebeke  -   0472/51 72 79 
www.rouwcentrumsabbe.be     andy@rouwcentrumsabbe.be 

Dit melden u met grote droefheid:

Catharine De Meester en Birger (Bertje) De Blanck
     Nicolas en Britney
Christine De Meester
Carline De Meester en Patrick Vanoverbeke
Rony De Meester en Eveline Vermeulen
† Tony De Meester
                                                                                             haar nichten en neven

haar broers en zussen

De families De Meester - Vandenbogaerde

De families hebben ook een dank voor
     de directie en het personeel van het WZC O.L.V. van Lourdes te Wakken
     haar huisarts Dr. Wouter Develtere
     Allen die Christelle een warm hart hebben toegedragen

Christelle Vandenbogaerde

 1969 - 2022
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