
Nadia Vlaemynck
Echtgenote van Gabriël Pommé

° Vladslo 8 maart 1947
† Koekelare 28 oktober 2021

Jij bent niet dood,
ook niet nu je zo plots van ons bent weggehaald.

Je zal er altijd zijn in de bloemen en de bomen
in de ogen van onze kinderen
op het stukgelopen tuinpad,
in het zingen van de wind.

Hoe zou ik je vergeten,
je bent maar voor even weg

ook al krijg ik nooit meer antwoord
op de woorden die ik je zeg.

Ook al zoek ik in de wolken naar een teken van omhoog
en strek ik vergeefs mijn armen naar de verste regenboog.

Dit afscheid doet onnoemelijk pijn
maar wat geweest is houdt ons samen

jij zal er voor altijd zijn.

Christina Guirlande



Wij nemen afscheid van Nadia in 
de Aula van    Rouwleiding Koekelare, 

Oostmeetstraat 86 te Koekelare op 
vrijdag 5 november 2021 om 11 uur,

waarna de asverstrooiing volgt op 
de begraafplaats De Warande te Koekelare.

Familie, vrienden en kennissen kunnen
hun medeleven betuigen via 

www.rouwregisters.com 
en kunnen de dienst online volgen 

via livestream 
rouwleiding.be/vlaemynck-nadia

Bewaar het beeld van Nadia in uw hart,
er is geen mogelijkheid tot rouwgroet.

Waarom kan iemand
zo onmisbaar plots verdwijnen?

Waarschijnlijk omdat er nieuwe lichtjes nodig zijn
om op ons te schijnen.

Wij zijn bedroefd om het overlijden van 

Nadia Vlaemynck
echtgenote van Gabriël Pommé

Geboren te Vladslo op 8 maart 1947
en overleden te Koekelare op 28 oktober 2021.

Lid van verschillende verenigingen en
 vrijwilliger van het WZC Meunyckenhof te Koekelare.

Zij was de vrouw van
Gabriël Pommé

Zij was de mama en oma van 
Petra Pommé en Peter De Grande

Obi en Yuki

Delen mee in dit verdriet
De families Vlaemynck - Depestel
en Pommé - Muylle

Rouwadressen
Tuinwijk 42, 8680 Koekelare
Vedastusstraat 56A, 8490 Zerkegem
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