
Een leven vol liefde, begrip en geduld.

Liefdevol aandenken aan mevrouw

Helena Van Remoortere
weduwe van de heer Georges De Geest

geboren te Stekene op 7 april 1932 en 
overleden te Sint‐Niklaas op 28 mei 2021.

Greta De Geest

Karel en Conny De Geest ‐ Schel�aut

Vera De Geest 

haar kinderen,

Sara en Niek De Geest ‐ Van Driessen en kinderen

S�jn en Evelien De Geest ‐ Paelinck en kinderen

haar klein‐ en achterkleinkinderen.

Geboren in het Riet, Stekene, bijna 90 geleden. Je was zo fier op je ouders die 
ervoor zorgden dat de 3 dochters er al�jd goed uitzagen en niets te kort 
kwamen. Als oudste hielp je je pa op de boerderij.
 
Je leerde je man kennen. Jullie dansten graag en reizen was vanzelfsprekend 
omdat je man bij de spoorwegen werkte. Jullie waren een team dat door hard 
werken en sparen een eigen paradijs bouwden. Iedereen was welkom. De 
vrienden van je man en je 3 kinderen werden jouw kennissen en je ontving 
iedereen met open armen.

Het moment dat het �j keerde en jij verzorging nodig had, had je het moeilijk. 
Toch bleef je posi�ef en werkte mee aan je revalida�e en terug thuis hielp je 
waar je kon.

Toen onze pa, na bijna 60 jaar huwelijk, 6 jaar geleden overleed, organiseerden 
wij ons zodat je thuis kon blijven. Je volgde met interesse alle nieuwsjes en  
vond een nieuwe uitdaging in Woordzoekers en Rummikub. In het 
Dagverzorgingscentrum straalde je en was je een graag geziene gaste.

Je genoot van het leven en was tevreden tot je nu onverwacht op je 89ste werd 
weggenomen. Wij zagen je heel graag en jij ons. 

Je blij� in onze gedachten. Je bent ons voorbeeld, we zijn trots dat jij in ons 
leven was en fier op jou, zoals jij fier bent op ons. 

Dag lieve Mama, Bomma... rust zacht.
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