
Psalm 23, een psalm van David.

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
Hij wijst mij te liggen in grazige weiden, 
Hij voert mij naar wateren der rust.
Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen, 
Hij leidt mij in sporen van waarheid getrouw aan zijn naam.
Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, 
kwaad zou ik niet vrezen. Want naast mij gaat gij, 
uw stok en uw staf, zij doen mij getroost zijn.
Een tafel richt gij mij aan in het aangezicht van mijn belagers 
en zal� met olie mijn hoofd.
Mijn beker vloeit over.
Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden 
al de dagen mijns levens. 
Verblijven mag ik in het huis van de Heer 
tot in lengte van dagen.

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming.
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Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
 Waardig droeg zij het gewicht der jaren.
  Oneindig was haar liefde voor haar dierbaren.

  Nu is zij in rust van ons heengegaan 
en zal al�jd bij ons blijven 

door de onuitwisbare indruk die zij achterlaat.

.
MEVROUW

Liza De Hoef

weduwe van Sus Dhadamus

geboren in Heist-op-den-Berg op 27 februari 1934
en overleden in UZ Leuven Campus Gasthuisberg

op 16 januari 2021.

We hadden jullie graag ontmoet bij dit afscheid
maar gezien de omstandigheden

zal de uitvaart plaatshebben in beperkte kring.

U kan de afscheidsplech�gheid live volgen via 
www.pues.be op vrijdag 22 januari 2021 om 13.30 uur.

Dit melden u:

Kris en Marleen Dhadamus - Jannis
 Ruth en Kwinten Sneyers - Van Geit,
  Marie en Nelson
 Sara en Davoud  Sneyers - Dabbagh

haar dierbaren

De families De Hoef en Dhadamus

Met dank aan het personeel en de vrijwilligers van 
WZC De Wyngaert en van UZ Leuven Campus Gasthuisberg.

U kan Liza een laatste groet brengen
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent
tot donderdag 21 januari 2021 - 18 uur
na telefonische afspraak op het nummer 016 60 15 06.


