Beste familie,
Op 14 maart 2020 startte in België de harde lockdown.
Plots werd ieder van ons geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19.
De nieuwe regels hadden een grote impact op onze vrijheid.
Iedereen werd verplicht om binnen te blijven
en alle vormen van fysiek contact buiten onze eigen “bubbel” was verboden.
Als we hierop terugblikken, had niemand vooraf kunnen inschatten
dat het coronavirus zo lang ons manier van leven zou bepalen…
Onze manier van leven, maar jammer genoeg ook onze manier van afscheid nemen…
We konden elkaar geen handen meer schudden,
geen schouderklopje of knuffel meer geven
en vooral niet zomaar iedereen uitnodigen
om samen afscheid te nemen van jullie dierbare.
Ook voor ons was het zo onwezenlijk
en voor jullie onvergetelijk.

Aangezien sinds 1 oktober 2021 de beperkingen terug verdwenen zijn,
willen wij jullie graag uitnodigen om toch nog eens samen stil te staan bij jullie dierbare.
Graag organiseren wij dan ook een herdenkingsmoment op
donderdag 11 november 2021
om 11 uur voor alle overledenen in 2020 en
om 16 uur voor alle overledenen in 2021
voor de dichte familieleden van de personen die overleden zijn.
We laten dit doorgaan in zaal ’t Kringenhof, Kerkstraat 10 te Wachtebeke.
Hiermee willen we jullie de kans geven om
deze moeilijke periode een plaats te geven en
nadien eventueel met andere families bij te praten.
Om alles organisatorisch vlot te laten verlopen, vragen wij om vooraf in te schrijven.
Gelieve bij inschrijving de naam van uw overleden familielid
met het aantal aanwezigen door te geven.
Dit kan via mail info@uitvaartcentrumdesporen.be
of per telefoon op het nummer 09 345 02 05
Alvast onze oprechte dank voor het vertrouwen dat u ons schonk.
Lesley, Katrien en het volledige team van Uitvaartcentrum De Sporen
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