
Denk nog eens aan mij… en hoe ik het graag op mijn manier deed... 
 

mevrouw 

Marleen Vandenbossche 
dochter van Marie Jeanne Dierickx, ‘Memè’(†21/10/2008). 

 

Geboren te Aalst op 4 maart 1953 en 

er overleden in het ASZ op 11 mei 2022. 
____________ 

 

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal doorgaan 

in de parochiekerk Sint-Antonius van Padua te Aalst (Capucienenlaan) op 
 

WOENSDAG 18 MEI 2022 OM 10 UUR. 

Samenkomst in de kerk om 9.50 uur. 
 

Daarna herenigen we Marleen met Memè Marie Jeanne 

op de begraafplaats te Aalst. 
 

Geen bloemen of kransen maar liever vrijblijvend een schenking aan 

Buitengewoon Onderwijs Blijdorp: BE96 2930 1111 1205 

Buitengewoon Onderwijs Levensvreugde: BE70 2930 0572 0025 

‘Ter nagedachtenis van Marleen Vandenbossche’ 

Dit melden u met diepe droefheid: 

 

haar kinderen en kleinkinderen 
 

 Sven, Nele en Arthur 

 Bjorn, Kim, Len en Liam 

 Lars, Sverre en Yinthe 
 

 Lotte, ex-partner van Lars 

 Roland, ex-partner van Marleen 
 

haar broer Eddy, zus Anita(†), hun partners en kinderen. 
 

U kan Marleen een laatste groet brengen in het rouwcentrum Verbeiren, Perenboomstraat 5 

te Erembodegem op vrijdag en dinsdag aanstaande van 18 tot 19 uur. 
 

Met dank aan haar beste vrienden, haar dichtste collega’s, haar kinderen, haar kleinkinderen 

en alle artsen en verzorgend personeel die haar de laatste jaren hebben begeleid, 

met in het bijzonder dr. L. De Smet, dr. A. Pletinckx, dr. Schets en hun team van het ASZ te Aalst. 

___ 

 
Rouwadres: Uitvaartzorg Verbeiren Hogeweg 27, 9320 Erembodegem 

 ter attentie van familie mevr. Marleen Vandenbossche 

Online condoleren via www.begrafenissen-verbeiren.be 



Uitvaartzorg & Grafzerken Verbeiren Erembodegem - Aalst  053/78 73 18 

Moeke schreef de laatste dagen 

volgende boodschap aan jullie allen: 

 

Ik had nog zo graag geleefd.  

Alleen beslisten ze er hierboven anders over. 

Ik wou nog niet sterven. Ik wou leven voor mezelf, 

voor mijn kinderen en kleinkinderen. 

Het is écht héééél moeilijk om, bij volle bewustzijn, 

te beseffen dat ik moet afscheid nemen 

van mijn schatten. Heel moeilijk. Ondraaglijk. 
 

Sorry, maar ik moet gaan. Ik moet jullie alleen laten. 

Beloof me Sven, Bjorn en Lars…  

blijf verbonden met elkaar. 

Doe de groetjes aan jullie kids…  

oma Aalst ziet hen zooo graag.  

Moeke, oma/oma Aalst is nu wel dood, 

maar hopelijk niet vergeten. 

 

Knuffels, 

Moeke, oma 

Moeke,  

Vlieg, ga, slaap, wandel, lees, denk… 
 

altijd  

was jouw ‘ik’ ondergeschikt aan de ander en wij 

altijd  

geloofde je in de kracht van de mens 

altijd  

in kleine dingen iets groots zien 

altijd  

was je er als de andere opgaf 

altijd  

gaf je anderen vertrouwen in hun dromen 

altijd  

een tikkeltje rebel om het verschil te maken 

altijd  

zullen we jouw boodschap, jouw ziel, jouw grinta 

met de grootste trots en eer uitdragen, 

wees daar maar zeker van. 
 

Moeke, 

Vlieg, ga, slaap, wandel, lees, denk… 

en rust… het is je, meer dan wie ook, gegund. 
 

Sven, Bjorn en Lars 


