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Zij is en blijft voor altijd 

Echtgenote van 

Dirk †  Van Puyvelde 

Zus, schoonzus en tante van

Paul en Jenny Claes - Gils,
kinderen en kleinkind

Guy Gils,
kinderen en kleinkinderen

Francine Gils - Bert † De Schepper

Delen mee in het verdriet
alle aanverwanten van de familie Van Puyvelde.

Online condoleren kan op waseuitvaartplanner.be

Rouwadres: Familie Gils
p/a Wase Uitvaartplanner

Singel 13 - 9100 Sint-Niklaas



Marina Gils
Echtgenote van Dirk † Van Puyvelde

Gewezen uitbaatster café De Kleine Star

° Sint-Niklaas, 6 december 1962   
† Breskens (NL), 7 februari 2021

Een laatste groet aan Marina is mogelijk 
op donderdagavond van 18.30 tot 20 uur in 

Uitvaartcentrum De Singel, Singel 13 te Sint-Niklaas.

Afscheid van onze zus en schoonzus Marina.
 

Eindelijk zou ze eens wat gaan genieten: de start was 
beloftevol !! Vaak en langer verblijven in het vakantiehuisje in 
Breskens, regelmatig eens over en weer naar België voor de 
vrienden, hoewel Corona dit moeilijker maakte. In het spoor 

van echtgenoot Dirk die, met hetzelfde idee, net voor dezelfde 
eindmeet om wat meer te gaan genieten, van ons en haar 
ook veel te vroeg is heengegaan ... Het liedje van Borsato 

zegt: “afscheid nemen bestaat niet” , maar op deze momenten 
voel je dat zo niet aan en valt er toch iets weg uit je leven, 
hoewel: hoe langer je stil staat bij haar plots vertrek, des te 
meer komen de herinneringen er aan ... Voor ieder van ons 
zijn dat andere gedachten, bijzondere voorvallen, allemaal 
verschillende beleefde momenten en dus ook voor ieder 

persoonlijk tal van manieren om haar te gedenken en haar 
zo toch dicht bij ons te houden. Eén van die dingen die nu al 
spontaan opkomen, is het feit dat zij op alle familiefeesten 

of bij welke gelegenheid ook, steeds de ambiancemaker was 
en het feest altijd naar een leuker niveau wist te tillen. We 

hopen dat, waar ze nu is, zij terug samen is bij Dirk, en geniet 
van wat het andere “leven” te bieden heeft ... en kijk: er komt 
zelfs al een glimlach aan te pas bij de gedachte hoe dat hier 
boven moet verlopen met haar, Dirk en ook nog voormalig 

echtgenoot Alex rond dezelfde feesttafel ... 

Guy, Jenny, Francine, Paul

 Afscheid van onze tante Marina,

Onze tante Marina was regelmatig een thuishaven voor wat 
goede raad of een bemoedigend gesprek als het eens wat 

minder ging ... Ze stond toch ook midden in het leven en kon 
wel wat ervaring delen op diverse niveau ‘s ... Het hoeft ook 
niet te verwonderen dat de laatste jaren die thuishaven nog 
regelmatiger bezocht werd omdat deze zich bevond in café 

De Kleine Star met alles er op en er aan wat de kroeg met zich 
meebrengt. Dat praat misschien ook wat makkelijker en ze is 
steeds toegankelijk. Plus: de dorstige laven is toch een werk 

van barmhartigheid waar je mag aan meewerken? Sinds het 
café dicht moest door Corona en later de overname, kwam 

zij regelmatiger zelf eens op bezoek voor een babbel en een 
drankje dat zeker niet mocht ontbreken. Het heeft helaas niet 
lang mogen duren maar wij weten wel dat het met tante Fuif 

hierboven een pak gezelliger en leutiger zal worden. We zullen 
ze missen en zijn dankbaar voor wat zij voor ons heeft mogen 
betekenen. Tot ziens tante Marina met nog een dikke zoen en 

een knuffel bovenop! 

Steven, Evelien, Andrew, Yves, Serge


