
Beetje bij beetje moesten we je verlaten
We konden uiteindelijk niet meer met je praten
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer
De mama van vroeger was je niet meer
We zagen heel goed je stille verdriet
Maar helpen konden we je niet

†
Heden ging van ons heen

mevrouw

Maria Clarisse Van Holder

Weduwe van/widow of Cecil Emerson
Levensgezellin van wijlen/partner of the late Willy Bonnarens

Geboren/Born te Moerbeke op 21 juni 1924.
Overleden/deceased te Geraardsbergen op 25 april 2020.

Naar aanleiding van de opgelegde maatregelen met betrekking  
tot het coronavirus zal de afscheidsplechtigheid doorgaan

 op een later te bepalen tijdstip. 

Due to the imposed measures with regard to
the coronavirus, the service will be held at a later date.

U kan online condoleren via www.ark-uitvaartzorg.be 
You can offer your condolences online via www.ark-uitvaartzorg.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Harold en Germaine Emerson - Van Asbroeck
Jacques en Hélène De Schuytener - Emerson
Frans (†) en Mia Vandesande - Bonnarens  
  haar kinderen / her children

Mario en Sarah Peters - De Schuytener
Christophe en Sharon D’hulst - De Schuytener en kinderen Ilyssa en Senna
Kenneth Emerson en dochter Miep
Aileen Emerson en dochter Caitlin
Michiel en Maureen Peeters - Emerson
Collin en Sylvie Emerson - Van Steelant, Lewis en Lars
Inge Vandesande en zoon Sebastien
Filip en Birgit Pitsi - Vandesande
Joke Bonnarens en kinderen Robbe en Dries
Nikki Bonnarens en kinderen Lotte en Paulien 
  haar klein- en achterkleinkinderen
  her grand and great-grandchildren

Richard (†) en Lucienne De Breucker - Van Holder
  haar zuster

Sidney en Dorothy Emerson 
  her brother and sister-in-law

De families Van Holder - De Pelseneer - Emerson - Stobbs en Bonnarens.

Met speciale dank aan Ilse Bockstal en het verplegend en verzorgend personeel 
van het woonzorgcentrum De Populier afd. Vesten
Special thanks to Ilse Bockstal en all nurses of the care home Populier.

Drukkerij Van de Maele - Geraardsbergen 

Little by little we had to let you go
In the end we couldn’t talk anymore.

That look,  the silence, it often hurt
You weren’t the mam we used to know

We saw the sadness in your eyes,
But we couldn’t help you anymore.


