
De zon scheen

De vogels floten

de bloemen bloeiden

en toen werd het stil.

Frieda Van Landeghem
6 april 1950 - 30 augustus 2021



Voor de derde keer de strijd aangegaan. 

Na een periode waarin we samen nog enkele zeer bijzondere 
momenten mochten meemaken, heeft mijn prachtige vrouw, 

onze lieve mama en supertrotse oma, haar strijd verloren

Met liefde nemen we afscheid van

Frieda Van Landeghem
Echtgenote van de heer André De Burggrave

° Haasdonk, 6 april 1950    
† Leuven, 30 augustus 2021

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de uitvaartplechtigheid in aula 
De Singel van Wase Uitvaartplanner, Singel 13 te Sint-Niklaas,

 op vrijdag 3 september om 10.30 uur. 

De urne van Frieda zal een betekenisvolle plaats krijgen 
zorgvuldig uitgekozen door de familie.

Rouwadres: 9100 Sint-Niklaas, Tereken 107 

U kan een persoonlijk berichtje of een gedeelde herinnering aan 
Frieda achterlaten op waseuitvaartplanner.be

We zullen je missen ...

haar echtgenoot

 André De Burggrave

haar kinderen en kleinkinderen

 Frederik en Ellen De Burggrave - Raes

  Hanne, Laure en Linde

 Johan en Veroniek Croes - De Burggrave

  Jordy, Maico, Jalien en Matteo

haar broer, schoonbroer en schoonzus, neven en nichten

 André Van Landeghem

 Petrus † en Godelieve Van Landeghem - Verhelst

 Christiane † Van Landeghem 

 Gilbert en Maria † De Burggrave - Van Strijdonck

  met hun kinderen en kleinkinderen

de families 

 Van Landeghem, De Burggrave, Verhelst en Putseys

Dank aan de medische staf van UZ Leuven 
voor de gedreven inzet. 

We waarderen ook de liefdevolle zorgen van het verplegend 
personeel UZ Leuven. Meer dan 12 weken maakten zij het verblijf 

draagbaar door hun enthousiasme en betrokkenheid.

Laat me gaan, als je ziet
dat ik niet meer echt kan leven.
Laat me gaan, als mijn lijf
zichzelf niet meer kan redden.
Laat me gaan, als geen woorden
meer komen over mijn lippen.
Houd me niet hier
als ik vervreemd van je verder ga
Laat me dan gaan …


