
 

 

Groot is de leegte en het verdriet, 

 mooi zijn de herinneringen aan   

                      

† 
 

Marie-Louise Troch 
Echtgenote van Gustaaf Verbeken 

 

Geboren te Erpe op 20 maart 1933 

en godvruchtig overleden in het WZC Lakendal   

te Aalst op 24 april 2020. 

 

 

 

   Dit melden u met diepe droefheid: 
 

   Staf Verbeken                    haar echtgenoot 

   Joos en Beatrijs Gheyssens - Verbeken 

 Sarah Gheyssens 

 Ruben en Doreen Gheyssens - Van Geert 

  Eloïse 

 Patrick en Esther Coppens - Gheyssens 

  Fabian, Remus, Nobel  

 Rebecca Gheyssens 

   Luc en Els Van der Jeugt - Verbeken 

 Lucas en Paulien De Bondt - Van der Jeugt 

 Simon Van der Jeugt 
 
                       haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

   

   De families Troch - Verbeken - De Vidts - Verhoeven  

 

   Met dank aan het personeel van het WZC Lakendal         

   voor de goede zorgen. 

     

   Online condoleren www. begrafenissen-verbeiren.be 

   Rouwadres: 

   Uitvaartzorg Verbeiren 

   Hogeweg 27 9320 Erembodegem 

   Ter attentie van de familie Verbeken - Troch 

De uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting op  

het urnenperk op de begraafplaats van Erembodegem 

zal als gevolg van de coronamaatregelen 

 plaatsvinden in alle intimiteit. 

 

 

 

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE. 
Uitvaartzorg Verbeiren Erembodegem-Aalst 053/78 73 18 



 

 

      

Wiske, Moe, Moeke, Oma en Superoma, 

Onverwacht ben je van ons weggegleden, zonder vaarwel, 

gewoon ineens zomaar. 

Het afscheid valt zwaar, zo plots, zo onverwacht. 

De laatste jaren van je leven, heb je veel geleden, je had het 

 moeilijk om va te aanvaarden in zijn “anders” zijn,  

na zijn hersentromboses.  De man waar je je  

hele leven naar opkeek en die jou altijd op handen heeft  

gedragen, werd plots een zorgenkind.  

Het was moeilijk om je zo te zien. 

Hoe dan ook bleef je je vastklampen aan je gezin,  

je kinderen en kleinkinderen die geregeld op bezoek kwamen. 

Vooral de achterkleinkinderen konden telkens weer sterretjes  

in je ogen toveren, ondanks je verdriet. 

Gelukkig hebben we oneindig veel mooie herinneringen aan jou 

en de zorgeloze jaren waarin je samen met va, met volle teugen  

genoot van het leven, je gezin, je familie en je vrienden.  

Dank je wel voor alles wat we van jou leerden, je stond altijd 

en onvoorwaardelijk voor ons klaar, op ieder moment,  

voor elke gelegenheid. 

Voor elk van ons was je speciaal, in al onze harten leef je verder! 

 

 

Wiske 
1933 - 2020 


