Dankbaar om wat zij voor ons betekende en gesterkt door mooie herinneringen,
namen wij afscheid van

Mevrouw

Cecile Taeckens
echtgenote van de heer Marcellin Van den Broecke † 2014
geboren te Roeselare op 1 maart 1930
en rustig heengegaan te Wakken op 1 april 2022,
gesterkt door de Ziekenzalving.

___

De Kerkelijke afscheidsplechtigheid, gevolgd door de asverstrooiing op de Sint-Jansbegraafplaats te Kortrijk,
heeft in familiekring plaatsgehad.
Een woord van oprechte dank aan Lutje voor de liefdevolle en toegewijde zorgen,
aan haar huisarts dr. De Roo en aan de directie en medewerkers van WZC Samen te Wakken.
Rouwbetuigingen:

Familie TAECKENS
p/a Zusters van het Geloof, Vijvseweg 150, 8790 Waregem
Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be

Troost van de overkant
Wees maar gerust nu, ik ben vrij.
Door je verdriet heen denk aan mij
En weet dat ik nu zonder pijn
Zonder verdriet in licht zal zijn.
En wat je nu nog van mij ziet
Is wat jij kent maar ben ik niet.
Het droeg mijn leven door de tijd
En bracht me naar oneindigheid.
Ik geef het terug aan moeder Aard
Die het weer opneemt en bewaart.
En ik - ikzelf - ga naar mijn bron
Waar alle leven ooit begon.
Droog maar je tranen, het komt goed
Ik heb het altijd al vermoed:
Mijn mooiste dromen worden waar
Dus droom nu verder voor elkaar.
Blijf aan mij denken, hoe ik was
Vooral als ik gelukkig was.
Groei maar aan die herinnering,
Put daaruit moed voor een nieuw begin.

Dit melden u diepbedroefd en danken u voor uw gebed en medeleven:

Als de liefde van een mens
In onze ziel gegrift staat
Hoeveel te meer dan
In het hart van God.

† Andre en † Paula VLASSENROOT - TAECKENS
Lut VLASSENROOT
Jeroen en Elke, Joan en Camille

Kris Gelaude

Jacques en † Annie TAECKENS - VANDEMOORTELE
Lieven en Caroline VANMARCKE - TAECKENS
Charlotte, Margot en Gillis, Louise
Johan en Joke VANDENBUSSCHE - TAECKENS
Lisa en Ruben & Alice, Marie en Kevin
† Jacqueline TAECKENS

Cecile Taeckens

Hilde TAECKENS, Zuster van het Geloof te Waregem
Norma TAECKENS, Zuster van het Geloof te Waregem

1930 - 2022

René en † Jacqueline VAN der DONCK - VAN den BROECKE
Tania VAN der DONCK

haar zussen, broer, schoonbroer, neven en nichten

De families TAECKENS, VAN den BROECKE, VERLINDE en TURF
BEGR. GEERS

