
     Gij zult niet eenzaam zijn, maar slapen, slapen
     met sterren ‘s avonds een onblusbaar vuur
     en, rond uw eiland, het traagstromend water.
     De bomen wuiven tijdeloos en ieder uur.

     Gij zult niet eenzaam zijn. De bloemen en de kruiden
     werden maar even in hun bloei gestuit
     en elke lente loopt de wingerd uit
     wanneer de jonge wind keert van het zuiden.

     Gij zult niet eenzaam zijn: de nachtegaal zal fluiten.
                (Anton Van Wilderode)

Mevrouw 

 Simonne VAN PARYS
 Weduwe van de heer Jan DALLE (  2014) 

Geboren te Damme op 26 juli 1927 en overleden 
in het woonzorgcentrum De STEK te Sijsele op 18 november 2022.

__________

De uitvaartdienst, in familiale kring, zal opgedragen worden 
in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Damme.

 

Na de crematie zal de as worden bijgezet
in de familiegrafkelder op het kerkhof te Damme.

U kan Simonne een laatste groet brengen 
in het funerarium Frank De Coster, Kloosterstraat 2a te Sijsele 

van maandag tot en met donderdag van 14 uur tot 18 uur.

Dit melden u diep bedroefd maar dankbaar:

Dirk en Christine DALLE - GOFFIN
 Joost en Melissa DALLE - NOTTEBOOM, Bonnie en Vic
 Benjamin en Maïté DALLE - PIESSEN, Marti, Gus en Robin

Marc en Marleen DALLE - BREEMERSCH
 Luc en Lieselot HEYNEMAN - DALLE
 Valerie DALLE en Benjamin CYS

Koen en Ann DALLE - DUJARDIN
 Lana DALLE en Evrithiki TSIMBIROPOULOS
 Fabian DALLE

   haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Cyriel ( ) en Maria ( ) VAN PARYS - CADRON, 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Jozef ( ) en Martha ( ) COCQUYT - VAN PARYS, 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Jozef ( ) en Gabrielle ( ) PROOT - DALLE, 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De neven en nichten van de families VAN PARYS en DALLE

Met bijzondere dank aan en waardering voor:
 Dr. Barbara DE POURCQ en Dr. Luc HEYNEMAN,
 de directie, de medewerkers en de vrijwilligers van woonzorgcentrum De STEK
 en allen die Simonne met zorg en genegenheid nabij zijn geweest.

Rouwadres:
Familie DALLE
p/a Funerarium Frank De Coster, Kloosterstraat 2a - 8340 Sijsele
of www.frankdecoster.be
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Mevrouw Simonne VAN PARYS
26.07.1927  -  18.11.2022


