
Met diepe droefheid hebben wij afscheid genomen van

mevrouw

Hilda Blondeel

Weduwe van Etienne Vanacker †2017

Geboren te Torhout 31 juli 1930
en overleden in Roeselare op 3 december 2020,

gesterkt door de ziekenzalving.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaart
doorgaan in beperkte kring van genodigden.

Daarna volgt de bijzetting op de begraafplaats,
Stiltepark De Warande in Torhout, bij haar echtgenoot Etienne.

Bewaar het beeld van Hilda in uw hart,
er is geen mogelijkheid tot groeten in het uitvaartcentrum.

U kan uw medeleven betuigen op www.uitvaarzorg-korenbloem.be
of op het rouwadres:

familie van Hilda Blondeel
Keibergstraat 122

8820 Torhout

Moeders sterven niet, ze gaan alleen een beetje dood,

als kinderen afscheid van hen nemen

en op eigen benen willen staan.

Maar sterven doen ze niet.

Echte moeders gaan nooit dood,

daarvoor is hun liefde veel te groot.

Waar je nu ook kijkt, in pijn of verdriet weet dat je

in een uitgestoken hand je moeder ziet.

Waar je ook gaat, samen of alleen,

Je voelt de adem van je moeder om je heen.

In de regen die langs het venster naar beneden druipt,

zie je haar stil verdriet omdat ze jou achter liet.

In de zon die strelend door je haren glijdt,

voel je de warmte van haar tederheid.

Luister naar dat troostend woord dat je moed inpraat:

’t is je moeder die door de regen de zon weer schijnen laat.

Neen, moeders gaan niet dood.

Daarvoor is hun liefde veel te groot.



haar kinderen

Johan en Nadine Vanacker – Blockmans
Hugo Vanacker en Linda Devos
Marc en Rita Mortier – Vanacker
Geert en Christa Vissers – Vanacker

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Kristof en San Vanacker - De Keye 
Kevin en Yasmine Vanacker – Demesmaeker, Eliana

Ashana Vanacker en Dimitri Boghmans

Evy en Athina Mortier – Colle, Ellie en 
Tom en Jessie Mortier – Popelier, Lucas en Olivia

Jill en Laurens Vissers – Verlinde, Maud en Oscar
Loes en Jeroen Vissers – Van Steenkiste, Lia en Nore

haar zus, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

de families Blondeel – D’Hondt en Vanacker – Mostrey

Danken u voor uw blijk van medeleven.

Met dank en waardering aan:
Haar huisarts, het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis 
en Familiezorg.
De dokters en personeel van het AZ Delta, Campus  Torhout en 
Rumbeke. E.H. Ere-Deken Valeer Deschacht en Zuster Simonne.
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