
 Echtgenote van 

  Chris Bornbergen

 mama van 

  Godrick 

 kinderen en kleinkinderen van Chris

  Hans en Saskia Deweerdt  - Bornbergen
   Daan, Noor, Elise 

 haar schoonouders 

  Alfons en Helena† Bornbergen  - Cornelis 

 haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

  Filip en Anja Desmyter  - Bornbergen en kinderen
  Andy en Wendy Bornbergen  - Stevens en kinderen
  Malaika Bornbergen   

 De families: Marliot  - Coune en Bornbergen  - Cornelis

 Met dank aan: Pollet Geert, dokters en personeel van het AZ Delta Rumbeke 

 Rouwadres: 8840 Staden, Kleine Veldstraat 8 

Anne Marliot
1 februari 1974

20 november 2020

 



Met veel pijn in het hart nemen we afscheid van

Mevrouw Anne Marliot
echtgenote van de heer Chris Bornbergen

Uitbaatster duivenlokaal “De Eendracht”
Uitbaatster cafe - feestzaal “Taboe”

Geboren in Ougrée op 1 februari 1974
en onverwacht overleden te Roeselare 

op vrijdag 20 november 2020

Door de nationale voorzorgsmaatregelen wordt er in familiekring afscheid genomen
op vrijdag 27 november 2020 in de aula van uitvaartzorg “Vandecandelaere en Casier”,

Charles Ampestraat 2a te Staden,
gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats te Staden. 

Er is geen begroeting mogelijk bewaar haar beeld in uw hart.

Online condoleren kan op uitvaartzorgcasier.be

Zo onverwacht,
zo ineens

kan het ons overkomen:
een mens valt weg

en er is een gat,
er is kou,

er is een niet weten waarom.
Slechts verdoofd zijn,

verbijsterd zijn,
bittere tranen,

vele nog ongeschreid
schrijnend in je binnenste.

Zo onverwacht, Heer,
U die eeuwige liefde bent;
ontdek ons dan opnieuw,

houd ons bij de hand,
U zult toch niet het werk

van uw handen laten vallen?

Afscheid nemen
is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen en verpakken
in de goede gedachten ter herinnering …

is stilstaan bij de pieken van pijn en vreugde.

Afscheid nemen
is met dankbare handen

weemoedig meedragen al wat waard is
om niet te vergeten …

Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven.
Men leert het nooit.

   Frederik Van Eeden


