
 

 

 

Soms vonden we dat ze overdreef, 

onze lieve maar overbezorgde moeder,  

grootmoeder, overgrootmoeder. 

Maar nu heeft ze gelijk gekregen:  

een afscheidsviering met familie en vrienden  

wordt haar ontzegd. Te gevaarlijk. Corona. 

Deze zomer zou ze 94 worden en terugblikken  

op een rijk gevuld mooi leven, maar ook op vele zware 

momenten. De oorlog die haar zorgeloze jeugd afpakte, 

de zieke moeder die zij als jong meisje toegewijd  

verzorgde, de lieve echtgenoot die plots en veel  

te vroeg overleed, en het lichaam dat haar steeds  

meer in de steek liet. En toch. Denken aan moeder is 

denken aan een goedlachse, moedige vrouw,  

door iedereen graag gezien en altijd bekommerd  

om het welzijn van haar kroost.  

“Dat vind ik een mooi liedje,” zei ze onlangs.  

“Dat mogen ze op mijn begrafenis spelen:  

Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien,  

ook al zie je mij niet meer...” 

 

Firma Louis DE COCK nv - begrafenisonderneming - De Bruynlaan 177, 2660 Hoboken  

tel info : 03/827.34.77 - www.firmadecock.be 

“Zo sta je op de foto, 

opgekrikt uit je rugpijn, 

zo recht als een kromme spijker die men recht- 

geslagen heeft maar kan zijn. 

En je lachte, na de dood van je man, je broer, 

je vrienden -of het niet op kon- 

zoals glasscherven lachen in de zon.” 

(Herman De Coninck) 



 

 

Wij hebben afscheid genomen van 

 

 

Maria Van Damme 
 

weduwe van Louis Elst  

weduwe van Frank Naudts 

 

Geboren te Antwerpen op 14 juli 1926  

en toch nog onverwacht overleden  

te Hoboken op 29 maart 2020. 

 

 

 

 

Het afscheidsmoment van Maria,  

zal omwille van de huidige omstandigheden,  

in intieme kring plaatsvinden. 

 

 

 

Bloemen noch kransen. 

 

 

Correspondentieadres :  

Familie Van Damme 

p/a Firma Louis De Cock nv 

2660 Hoboken, De Bruynlaan 177 

www.firmadecock.be 

 

 

 

 

 

Dit melden U met diepe droefheid : 

 

Rik Elst en Greta Roes, 

Staf Elst en Myriam Wellens, 

Sylvia Elst en Willy De Bruyn,  

haar kinderen, 

 

Saskia Elst, 

Barbra Elst en Mark Gybels, 

 Oscar, Jozefien, Cesar, 

Philippe Elst en Danielle Meels, 

 Hayden, Avalon, Madison, 

Olivier Elst en Ines Thijs, 

 Noortje, 

Caroline Elst en Olivier Georget, 

 Camille, Olivia, 

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, 

 

Corneel(†) Van Damme en Maria Van Buggenhout, 

Pierre(†) Elst en Alice(†) Pooters, 

 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 

haar broer, schoonzusters, schoonbroer,  

neven en nichten. 

 

Raymond Naudts, 

 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

 


