
Para siempre en nuestros corazones
(voor altijd in ons hart)

Als de ergste storm is gaan liggen
En het verdriet zich overdag

onder het oppervlak
blijft verschuilen

Zal ik in de herinnering
van je lieve lach
troost zoeken

Telkens ik ‘s nachts
weer eens stilletjes

om je verlies
moet huilen

Cuando llegue la peor tormenta y el dolor
se esconda bajo la superficie durante el día,

 buscaré el recuerdo de tu novia
y lloraré en silencio cada noche.



Met veel verdriet melden wij het heengaan van

Katia Abrahan

Echtgenote van Kris Vaerewijck

Geboren op 07 maart 1981 te Cotui Dominicaanse Republiek
Overleden te Cotui op 25 november 2020

Plusmama van Melissa en Bram Vaerewijck
Oma (Abu) van Tyo Vaerewijck

Meter van Anna Vaerewijck
Meter van Sophia

Steeds geliefd door:
Hajamed en Ofelia Abrahan – Vicioso en hun kinderen:

Haydee Abrahan en kinderen
Sandy en Lenny Abrahan en kind

Wilfried en Georgette Vaerewijck – Meersman en hun kinderen:

Johan en Vronie Van Hiel – Vaerewijck en kinderen
Robby en Isa Vaerewijck – Janssens en kinderen
Nico en Rani Vaerewijck – Verbeke en kinderen

Melissa Vaerewijck en haar vriend Lesley Kose
Bram Vaerewijck en zijn vriendin Silke Hermans

haar vele vrienden en kennissen

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen, maar door de huidige maatregelen zijn wij genoodzaakt 
om dit in beperkte kring te doen.

Nog steeds geen woorden hoe dit is kunnen gebeuren
Ontroostbare gedachten

Geen leeftijd om te sterven
Geen tijd om van ons weg te gaan

O zo dankbaar voor wie je was
Je groot hart

Je luisterend oor
Je lach
Je zang
Je liefde 

Je geduld
Blij dat je bij ons was

We denken aan jou 
Geef ons de kracht om verder te gaan
Leer ons liefde geven zoals jij dat kon

Leer ons om dit gemis draagbaar te maken

Katia, we zullen je missen!


