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Bidprentje 

 

EULOGIE voor Simone VANPASSEL 
We zijn hier vandaag voor de laatste keer samen om Simone Vanpassel te groeten. 

PERSOON EN KARAKTER 
Simone was gekend als een harde werkster die enkel leefde voor haar gezin. Het zat van jongs 
af aan in haar karakter ingebakken zichzelf weg te cijferen voor haar dierbaren. Zij liet soms 
letterlijk na van eten om haar familie te eten te geven. Steeds was zij bekommerd om haar 



kinderen en kleinkinderen. Steeds was ze aan het piekeren om het welzijn van haar 
nakomelingen. 

LEVENSLOOP 
Geboren en getogen in Ichtegem verloor ze als meisje vlak na haar plechtige communie haar 
moeder en later – nog steeds als kind – haar vader. Ze was dus gedwongen om vanaf haar 14e 
uit werken te gaan. Zij werkte eerst als dienstmeid bij enkele bekende advocatenfamilies in 
Oostende. 

Het was ook in Oostende dat ze haar man August – die trouwens ook uit haar geboorteplaats 
afkomstig was – leerde kennen. In die periode deed hij immers zijn legerdienst in de 
Mahieukazerne. Het moet een goede tijd zijn geweest voor haar, want ze danste toen graag en 
veel. 

De oorlogsjaren van WO II was een zeer moeilijke tijd voor haar. Haar man was 
ondergedoken na zijn weigering voor de bezetter te werken en haar beide zonen Gilbert en 
Noël zagen in Eernegem het levenslicht in deze donkere periode. Ze is na de oorlog 
uiteindelijk teruggegaan naar Oostende, waar haar jongste kind en dochter Linda werd 
geboren. Ze werkte toen als conciërge in verschillende stadsscholen tot aan de plotse dood 
van haar echtgenoot in 1976. 

Alsof dat nog niet genoeg was zorgde een zwaar verkeersongeval in 1978 bijna voor haar 
vroegtijdse dood. Na het ontwaken uit haar comateuze toestand hield ze er een blijvende 
fysieke handicap aan over voor de rest van haar lange leven. 

Hoewel ze in 1994 een hartklepoperatie had ondergaan bleef ze nog lange tijd zeer koppig 
zelfstandig wonen en aanvaardde ze geen hulp van anderen, zelfs niet van haar kinderen. De 
veel te vroege dood van haar oudste zoon Gilbert in 2000 was echter de volgende zware klap 
die ze moest incasseren. 

LAATSTE JAREN 
In 2001 is ze in de eerste van een reeks rusthuizen gaan wonen omdat ze haar zelfstandigheid 
had verloren. Ze heeft dit nooit volledig kunnen aanvaarden en bleef zelfs toen nog verbeten 
haar kamer poetsen. Ze deed dit nog steeds toen ze op 27 maart 2007 tenslotte haar intrek nam 
in het gloednieuwe rust- en verzorgingstehuis “Les Etoiles” (hier rechtover de kerk). Ze had 
toen quasi al haar mobiliteit verloren. 

Zoals alle oudere mensen sukkelde ze op het einde met haar gezondheid. Omdat ze echter 
geen hulp wilde inroepen van het personeel liep ze na een zoveelste zware val in april dit jaar 
een schouder-, ribben- en heupbreuk op en werd ze bedlegerig. Meer nog dan de fysieke pijn 
was het vooral het besef van een gevorderd geheugenverlies dat haar zeer droevig maakte. 

Haar toestand bleef lange tijd stabiel tot ze op dinsdag 21 december laatstleden plotseling zeer 
snel verslechterde. Ondanks de intensieve en goede verzorging van het personeel van “Les 
Etoiles” overleed ze na 4 dagen strijd op kerstdag om 03:00 in de ochtend. 

AFSCHEID 
Vandaag nemen we afscheid van haar. Vanaf vandaag leeft ze verder in onze herinneringen. 

 


