
D’abord, votre monde est grand, vous pouvez y voyager de près ou de loin.

Vous voulez encore faire plein de choses, naviguer sur tant de mers,

Découvrir de nombreuses autres destinations.

Aimer les petites choses de la vie,

Mais on ne vous donne pas plus de temps.

Vivre, c’est être reconnaissant pour la lumière et l’amour,

Car la chaleur et la tendresse des gens nous entourent.

Vivre, c’est embrasser les gens et les laisser partir.

 

Avant que je ne ferme les yeux,

J’ai eu une vie d’aventurier,

Beaucoup de choses que j’ai vues, beaucoup de choses que j’ai pu vivre.

Ne pleurez donc pas ma famille, mes amis et mes collègues,

Vous m’avez beaucoup donné, vous avez beaucoup compté pour moi,

Soudain, je suis chassé de votre vie,

Mais vous continuerez à vivre dans mon cœur,

En signe de gratitude pour votre existence, 

dans laquelle j’ai été autorisé à vous accompagner pendant un certain temps.

Je suis maintenant dans mon dernier voyage,

Je suis parti avec tous les vents,

Naviguer sur la mer des étoiles,

Si profond et si plein de rêves,

Passez là où seule la lumière peut venir.

Prima il tuo mondo è grande, puoi viaggiare da vicino a lontano.

Vuoi fare così tanto, navigare in tanti mari,

Scoprite tante altre destinazioni.

Amare le piccole cose della vita,

Ma non vi sarà dato altro tempo.

Vivere significa essere grati per la luce e l’amore,

Per il calore e la tenerezza delle persone che ci circondano.

Vivere è abbracciare le persone e lasciarle andare.

 

Prima di chiudere gli occhi,

Mi sono goduto una vita avventurosa,

Ho visto molte cose, molte cose che mi è stato permesso di sperimentare.

Quindi non piangete famiglia, amici e colleghi,

Molto mi hai dato, molto hai significato per me,

All’improvviso sono stato cacciato dalla tua vita,

Ma tu continuerai a vivere nel mio cuore,

In segno di gratitudine per la tua esistenza, 

in cui mi è stato permesso di andare avanti per un po’.

Ora sono all’ultimo viaggio,

Sono andato con tutti i venti,

Navigare sul mare delle stelle,

Così profondo e pieno di sogni,

Passare dove solo la luce può venire.

C
ris

tin
a 

de
ll

a 
Fr

az
io

ne
  

  
  

19
68

 -
 2

0
20



Christine Van de Gehugte
       Cristina della Frazione

Geboren te Etterbeek op 2 juli 1968   
Overleden te Halle op 17 december 2020

Haar levensmotto: “La vie est nulle sans bulle”

Zij leeft verder in de harten van

 Marc(†) en Martine Van de Gehugte – Cools  haar ouders

 Carina Van de Gehugte
  Michael en Nicolas De Baets haar zus en neven

 Jozef(†)  en Denise Cools – Bral
  Erwin, Philippe en Sonja Cools

 Gerard en Marie-France Vandeputte – Stas
  Nathalie en Pascal, Nic
  Olivier, Lina en Yanis

 Albert Cools

 Erwin en Leentje Ophalvens – Goosens haar tantes, nonkels, 
neven, nichten en hun kinderen

De families Van Vaerenbergh, Goyens, Van de Gehugte en De Clercq

U kan Christine een laatste groet brengen in het Rouwcentrum Partous 

op zaterdag 19 december 2020, zondag 20 december 2020 en op maandag 21 december 2020 

telkens van 18u tot 19u.

Op zondag 27 december 2020 vindt vanaf 19u de wake plaats in het Rouwcentrum Partous,
na telefonische afspraak, 02 325 10 96.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 28 december 2020 om 11u 

in de aula van Rouwcentrum Partous. We hadden jullie graag ontmoet bij dit afscheid, 

maar gezien de huidige omstandigheden, zal de uitvaart plaatshebben in familiale kring. 

U kan ons nabij zijn door op dat moment een kaarsje aan te steken.

Na de plechtigheid volgt de crematie en worden de assen van Christine 

begraven op het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats van Sint-Pieters-Leeuw.

De familie dankt alle collega’s van MSC Cruises, 
de volledige vrienden- en kennissenkring van Christine, Dr. Peeters, 

Dr. Hertens, Dr. Gryseels en palliatief verpleegkundige David Dujardin, 

kinesiste Lieselotte Goddyn, voor de goede zorgen waarmee zij 

Christine hebben omringd.

Uw rouwbetuigingen zijn welkom 
via Rouwcentrum Partous, 
tav. de familie van mevr. Christine Van de Gehugte, 
Alsembergsteenweg 1001, 1652 Alsemberg.

Condoleren kan ook via www.partous.eu 

Eerst is je wereld groot, je kan er reizen van kortbij tot heel ver.

Je wilt nog zoveel doen, nog over zoveel zeeën varen,

Nog zoveel bestemmingen ontdekken.

Houden van de kleine dingen in het leven,

Maar er word je niet meer tijd gegeven.

Leven is dankbaar zijn voor het licht en de liefde,

Voor de warmte en de tederheid in mensen ons omgeven.

Leven is mensen omhelzen en weer loslaten.

 

Voor ik mijn ogen heb gesloten,

Heb ik van een avontuurlijk leven genoten,

Veel heb ik gezien, veel mocht ik beleven.

Huil daarom niet familie, vrienden en collega’s,

Veel hebben jullie mij gegeven, veel hebben jullie voor mij betekend,

Plotseling word ik uit jullie leven gedreven,

Maar jullie blijven in mijn hart verder leven,

Als blijk van dank voor jullie bestaan, waarin ik een eindje mee mocht gaan.

Ik ben nu voor het laatst op reis gegaan,

Ik ben gegaan met alle winden mee,

Spelevaren op de sterrenzee,

Zo diep en zo vol dromen,

Land bezeilen daar voorbij, waar enkel licht kan komen.


