
Antoinette Temmerman

° 12 december 1935  -  † 6 maart 2021 

Je liet het leven los en bent terug vrij

Alles zal anders zijn, zonder jou dichtbij

Mevrouw

Daniël De Vrieze haar echtgenoot

Dirk en Myriam De Vrieze - De Veirman

Jo en Jana De Vrieze - Wijnsouw

  Elizabeth en Anemoon

Mieke De Vrieze en Thijs Moors

Ellen De Vrieze en Elias Goossens

Wim en Sabine De Vrieze - De Veirman

Nathan De Vrieze en Charlotte Tegenbosch

Jenoff De Vrieze

Jan en Conny De Vrieze - Vermeire

Jany De Vrieze en Sam Vermue 

Bart en Inge De Vrieze - Vercauteren

Silke De Vrieze

Len De Vrieze en Renée Volckaert

Joppe De Vrieze en Nayah Dossche

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten 

van de families Temmerman, De Vrieze, D’Hont en De Pauw

danken u voor uw steun en uw medeleven. 

We zijn iedereen zeer dankbaar die Antoinette

met zorg en liefde heeft omringd.

Rouwadres:

Gravin Madeleine d’Alcantaralaan 9

9971 Lembeke

Antoinette
Temmerman

Mevrouw

Echtgenote van de heer Daniël De Vrieze

Lid van Okra en Samana

Geboren in Waarschoot op 12 december 1935

en rustig van ons heengegaan in 

WZC De Boomgaard in Lembeke op 6 maart 2021, 

omringd door haar familie.

Omwille van de huidige maatregelen in verband 

met COVID-19 nemen we afscheid in beperkte kring.

 Na de crematie wordt de urne 

in familiekring bijgezet in een urnenkelder 

van de begraafplaats in Lembeke. 

U kunt Antoinette een laatste groet brengen 

in het funerarium van Uitvaartmussche.be, 

Leest 77 in Lievegem, na telefonische afspraak

op 09 377 22 39. Er is parking achteraan.

Onze lieve mémé

Met een lach en steeds tevreden

maar aan het einde

moegestreden

Nu, als een vogel zo ontzettend vrij

veraf

maar wondermooi dichtbij

Blijven we van je dromen

en weten we

dat we ooit weer bij je komen

Ver van hier

maar toch bij ons

op jouw manier

Steeds vaker komen we je tegen

horen je in de wind

voelen je in de regen

We zien je in het licht van de zon

en zullen je herinneren zoals je was 

toen je alles nog kon

Afscheid nemen we

zoals je het ons tot het einde voordeed

“bedankt hé!”


