Ma,

Na een lang en mooi leven is stilletjes vertrokken

Je had je eigen leven

Je had je eigen mening
Je zelfstandigheid, je vrijheid
waren je hoogste goed

YVONNE HUYGENS

Je geest was nog scherp,
maar je lichaam was moe
Wat hadden we graag nog één keer
met ons allen samengezeten,
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één keer nog een klein feestje op je nieuwe flat
Die tijd hebben wij jammer genoeg niet meer gekregen

Je hebt ons veel geleerd, je hebt ons veel gegeven
Je hebt ons nooit iets gevraagd

De familie dankt u voor uw troostend woord, voor uw stil gebaar.

Dank je wel ! Je hebt het goed gedaan !
Katrien & Geertrui

Dag Bomamie,

Je hebt ons geleerd om tevreden te zijn, om in plaats
van te focussen op wat we willen, ook niet vergeten te
waarderen wat we hebben. Content te zijn met de
vrijheden en kansen waar we van kunnen genieten.
Het was mooi om te zien hoe jij toonde dat het geluk
ook in kleine dingen kan zitten. Je zei vaak dat het
mooiste moment van jouw weekdag de krant lezen
was. Ook een goed kruiswoordraadsel, een Weens
klassiek concert of een bankje in de zon met zicht op
heel wat mensen die passeerden, kon je zichtbaar
deugd doen.
We hebben er regelmatig om gelachen als jij het
geheugen van je eigen (klein)kinderen moest opfrissen.
Jouw herinneringsvermogen overklaste ons allemaal. Je
kon zo gevat en ad rem uit de hoek komen dat we aan
jouw lippen hingen. We moeten denken aan toen je
een boete niet wou aanvaarden: “Zone 30? Maximaal
30km/h? Mijn auto kan zo traag niet”.

Jouw aanwezigheid zal altijd blijven, ook al is het op
een andere manier. Zelfstandigheid, opkomen voor je
mening, een grote weerbaarheid, het zijn waarden die
we zullen doorgeven, ook aan de volgende generatie
die binnenkort in onze familie komt.
Bompapie staat nu op jou te wachten, met het beste
exemplaar uit zijn iconische “koekjes voor bij de koffie”verzameling in de hand.
Bedankt voor alle mooie momenten: van onze hoeveweekends in augustus, de skivakanties in Oostenrijk tot
jouw vele “kleine geluk”-momenten waar we bij konden
zijn. We gaan je missen.
Anneleen, Sofie, Tom, Alexander, Thomas
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