
Mijn moeder  

Zolang je nog een moeder hebt  
ben jij jong en is zij oud;  
zolang je nog een moeder hebt  
is er een die van je houdt.  

Zolang je nog een moeder hebt  
ben je altijd ergens thuis;  
zolang als ze leeft,  
ben je welkom in haar huis.  

Nu mijn moeder dan gestorven is,  
is mijn jeugd voorgoed voorbij,  
maar dankbaar blijf ik zolang ik leef  
voor wat zij was voor mij.  

Voortaan, mijn lieve moeder,  
moet ik verder zonder jou;  
maar wie ik ben,  
dat dank ik toch grotendeels aan jou.  

Een veilig nest, een fijne jeugd,  
dat gunde je ieder kind:  
Je kunt heel de wereld aan,  
als het leven goed begint.  

Daarvoor dus mam  
oprechte dank;  
je hebt het goed gedaan!  
Je leeft een beetje verder  
zolang ik zal bestaan. 
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Zo dapper heb je gestreden 
en zo moedig heb je het aanvaard. 

Rust zacht lieve Roos, 
we zullen je erg missen. 

Bedroefd, maar dankbaar om wat zij betekend heeft, 
nemen wij afscheid van 

mevrouw 

Marie-Roos Vlaeminck 
Zij is geboren te Lauwe op 8 mei 1945 

en omringd door haar geliefden 
zachtjes heengegaan te Kortrijk op 22 april 2021. 

De uitvaartplechtigheid zal,  
volgens de richtlijnen van de overheid,  

in familiekring plaatsvinden. 

Al kun je er niet bij zijn,  
wees dan een ogenblik stil 

en denk aan de mooie momenten 
die je aan Roos hebt gegeven  
of van haar hebt gekregen. 

Aansluitend krijgt ma haar laatste rustplaats 
in het columbarium op Hoog Kortrijk. 

Rouwbetuiging: Wijnbergstraat 26, 8560 Wevelgem, 
of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

 

Roosje is  
de ma en mémé van 

Nico Verbrugghe en Siska Couckuyt 
Dylan 
Damon 

Bruno en Severine Verbrugghe - Kiersebilck 
Sarah 
Sam en Amber 
Manon 
Toby en Shauni 
Milo en Marine 

de zus, schoonzus en tante van 

Danny en Yvette Vlaeminck - Debal en familie 
Noël en Christa Seys - Vlaeminck en familie 

Zij blijft in de herinneringen van 

Lucien Sabbe en 
de familie Vlaeminck - Demeester. 

Wij danken haar huisarts en  
de directie en het personeel van AZ Groeninge Kortrijk 
voor hun steun en toegewijde zorg.  
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