De dag waarop ook je vader sterft
dan voel je je heel klein.

Als je je vader verliest
Als je je vader verliest aan de dood,
je vader op wie je kon rekenen, bij wie je veilig was
en die zich in jou interesseerde,
je vader, met wie je praten kon,
om zo je eigen weg te vinden.

Het is die ene dag in je leven
waarna je nooit meer kind zult zijn.

Als je je vader verliest aan de dood,
dan kan bijna niemand zeggen hoe dat voor je is,
hoe leeg het in jezelf kan zijn.
Als je je vader verliest aan de dood,
zou je hem nog even willen spreken,
hem willen zeggen hoe het met je gaat,
hoe je hem mist.

Maurice Alfons Willems

Als je je vader verliest, verlies je veiligheid en houvast.
Je wereld is niet meer als voorheen.
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Dankbaar gedenken we Mijnheer

Maurice Alfons Willems

Echtgenoot van mevrouw Suzanne Drieghe († 2014)
Geboren te Denderbelle op 10 september 1933 en
godvruchtig overleden in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius te Baasrode op 3 november 2021.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken

De uitvaartliturgie waartoe u beleefd wordt uitgenodigd zal plaatshebben

Dit melden u met diepe droefheid:

Peter en Els WILLEMS - STROBBE
Hanne, Lotte en Maarten WILLEMS

zijn zoon en echtgenote
zijn kleinkinderen

Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten.

De families WILLEMS, DRIEGHE, HOFMAN en DE MAN.

in de Sint-Ursmaruskerk te Baasrode op vrijdag 12 november 2021 om 10 uur
Gevolgd door de teraardebestelling in familiegrond op de begraafplaats van Baasrode.
Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.
Wegens de huidige maatregelen is het dragen van een mondmasker verplicht in de kerk.
Gezien de huidige coronapandemie wordt er geen koffietafel voorzien.
Hopende op uw begrip hiervoor.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Marckx.
De verpleegsters van het Wit-Gele Kruis en Familiehulp.
Het verplegend en verzorgend personeel van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius te Baasrode.
Rouwadres: Lindekensstraat 31, 9280 Lebbeke
Online condoleren kan via www.begrafenissenhermans.be

