
Chris
dank voor wie je was 

in al je stralende eenvoud. 
          

9/11/1944 - 30/7/2020

John was haar grote liefde.

Peter en Marianne waren haar trots.

Cédric en Klaartje, Alexander en Marjan waren haar oogappels.

Chris droeg een warm hart toe aan vele mensen, 
waaronder haar zussen en broers, hun partners en hun kinderen.

Het samenzijn met haar nichtje Monique koesterde ze. 
Ook was ze graag in het gezelschap van Annick, Dirk en Isabelle, de ouders van de vriendinnen 
van Cédric en Alexander. 

Wanneer haar vroegere buren uit Jabbeke en Fontarèches belden, genoot ze van de gesprekken. 

Ze was dankbaar voor de extra tijd die ze kreeg dankzij de goede zorgen van dokter Chris van der 
Linden en de zorgzame mensen van de verpleging van AZ Sint Lucas Gent.

Thuis keek ze steeds uit naar de bezoekjes van haar verzorgers Andy, Kurt, Kjenta, Heike, Charlotte, 
Eline, Karen en Elena.

Ze vond haar wekelijks uitstapje naar het Ponton en de babbels met de zorgverleners en vriendinnen 
daar fijn.

Ze glunderde wanneer haar katjes Lady en Filou zich spinnend kwamen vleien op haar schoot.

Haar laatste dagen op de palliatieve afdeling AZ Sint Lucas Gent kreeg ze de allerbeste zorgen van 
dokter Jacky Botterman en zijn fantastisch team.  

Marieke en Tineke Depoorter maakten haar mooi voor haar laatste grote reis.

Dank aan iedereen, die haar leven op een of andere manier kleur gaf. 

We zijn haar niet verloren, maar dragen haar voor altijd in ons hart. 

Chris koos ervoor om niet begroet te worden.

Was je van plan om een bloemetje of krans voor Chris te kopen, doe dat niet.
Koop liever een mooi plantje of een bloemetje voor jezelf of voor iemand die je graag ziet.

Chris zou dat erg fijn gevonden hebben.

Het dankmoment voor Chris gaat in beperkte kring door.

Wil je condoleren het kan online op www.uitvaartdepoorter.be

John - Rogierlaan 44 bus 0104, 8400 Oostende
Peter en Marianne - 1253 Hamilliac, 30580 Fontarèches, Frankrijk

Cédric en Klaartje - Jenny Tanghestraat 6 bus 108, 9050 Ledeberg 
Alexander en Marjan - Maenhoutstraat 61, 9830 Sint-Martens-Latem


