Alles zal vanaf nu anders zijn...

Dag kleine, lieve meid.
Je werd ons ontnomen en er zijn geen woorden
om te beschrijven wat we voelen.
Je hield van het leven en het leven hield van jou.
Voor altijd in ons hart.
Dikke kus van je ouders.

Evi De Preker
Zo plotseling ben je van ons heengegaan,
daar heeft nooit iemand bij stilgestaan.
Je genoot zo van het leven...
Bedankt voor alles wat je hebt gegeven!
Maar jouw sterven is zo moeilijk te verwerken,
het doet toch zoveel pijn,
te moeten leven met de gedachte
dat jij nooit meer bij ons zal zijn.
Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen,
afscheid nemen, dat ging niet meer.
Te weten dat wij jou voorgoed moeten missen,
dat doet zo verschrikkelijk veel zeer.
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We hadden je nog zoveel te zeggen,
nog zoveel dingen uit te leggen...
Maar we weten: er komt een keer,
dan zien wij elkander weer...

Evi,

Evi De Preker
Zij werd geboren te Deurne op 22 september 1993
en is ten gevolge van een tragisch ongeval van ons
heengegaan in het San Pablo ziekenhuis
te Lima (Peru) op 6 september 2018,
omringd door haar ouders.

De crematie vindt vooraf plaats
in het crematorium te Antwerpen.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Evi op zaterdag 29 september 2018 om 9.30 uur
in aula Chrysant van het crematorium te Antwerpen (Wilrijk),
hoek Jules Moretuslei en Legerstraat.
Samenkomst in de wachtkamer
van aula Chrysant vanaf 8.45 uur.
Aansluitend begeven we ons in intieme familiekring
naar de begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg
waar de asurne zal worden begraven in de urneveldconcessie.

Dochter van
Patricia Coenen
Dirk en Tamara De Preker - Gorselé
Zus van
Niels De Preker
Gitte De Preker
Kleindochter van
Karel (†) en Richarda Coenen - Lathouders
Gerard en Marie-Jeanne (†) Gorselé - De Backer
Fred en Maria Petry - Kerkhofs
Alphonsius en Rosa De Preker - Julliams
Ook haar tantes, nonkels, neven, nichten en aanverwante
families melden haar overlijden met diepe verslagenheid.

Een warm woord van dank aan Iris, Mirte en Elias
om haar bij te staan tot op het laatste moment.

U kan ook digitaal condoleren via www.verbistc.be

