
 

Als het waar is, wat in vele boeken staat beschreven 
dat er ook iets is na dit aardse leven; 

Als al die dierbaren die zijn voorgegaan, 
nou echt op jou te wachten staan; 

Ach dan is de dood zo erg nog niet, 
dan heb alleen ik - die achterblijft - verdriet. 

(Franz Kafka) 

 
Met stil verdriet, doch in diepe dankbaarheid  
om wat zij voor ons betekende,  
nemen wij  afscheid van  

 
 

mevrouw 

Denise D’Herde 

weduwe van de heer Marcel Vidts († 1988) 
 
 

Geboren te Voorde op 1 juli 1921 en er thuis  
op 23 juni 2018 overleden, in het bijzijn van haar ganse gezin, 
gesterkt door het H. Sacrament der zieken. 

 
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens  
de uitvaartliturgie in de Sint-Pietersbandenkerk te Voorde  
op vrijdag 29 juni 2018 om 11u30, waarna de bijzetting  
geschiedt in de familiegrafkelder op het kerkhof aldaar. 

 
Samenkomst en begroeting in voornoemde kerk vanaf 11u. 

 
De namis wordt er opgedragen op 31 juli 2018 om 18u30  
te Voorde. 

 
Gelegenheid tot een laatste groet in het Rouwcentrum De Deyn, 
Denderstraat 4 te Ninove, op woensdag en donderdag  
van 19u tot 20u. 

 

 

 

 
 

Dit melden u met diepe droefheid : 
 
 
 

Hervé en Linda Vidts - De Ruyver 
Wendy & Jo 
Heidi 
Leslie, Nette 

André Vidts (†) 

Antoin Vidts (†) 

Marc (†) en Rita Watté - Vidts 
Steven & Els, Jari 
Stijn & Vanessa, Shiana 

Albert (†) en Diane Vidts - Van Wijnsberge 
Kris & Sarah, Amara en Niels 
Davy (†) 

Antoine Vidts 

Hedwig en Mireille Vidts - Steppe 
Karel (†) 
Gerbrand 
Pieter & Nils 

Hubert en Marleen Stevens - Vidts 
Sven & An-Katrien, Felien 
Kevin & Sofie, Tibe 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 
 

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten. 
 
 

De families, Vidts, D’Herde, De Henau en Corrijn. 
 
 
 

Met dank aan haar huisarts Dr. De Boeck. 
Een bijzondere blijk van waardering voor de jarenlange toegewijde 
zorgen van het verplegend team van Nora Van Liedekerke en 
Gezinszorg van Solidariteit voor het Gezin. 
 

 
 
 


