
WAT ZE ZEI

‘Zullen jullie me kunnen horen,’ vroeg ze
en zei: ‘Ik zal er altijd zijn’, alsof na de dood
de dood niet meer bestaan kon, alsof

na haar leven ons leven het bootje was
waaronder zij meezwom, bij klaarlichte dag
klinkend als golfslag en des nachts lieflijk

in slaap ze zich zong als de meermin die ons,
blind van tranen, verlokte voort te varen;
o mogen we zo haar blijvend horen ongezien.

Anneke Brassinga

Bettina Naudts
Geboren in Brugge op 14 november 1966 
en overleden in Leuven op 27 juli 2020.

Kris Nauwelaerts, haar man.

Flor, Cilia, Lucas, Anna; haar kinderen.

Bernard en Eva; haar broer en zus.

Etienne en Christiane; haar ouders.

De families Naudts, Nauwelaerts, Devriendt, 
Naeyaert, Van de Velde, De Geest en Van Pamel.

We zullen je blijvend horen ongezien, lieve Bettina:

in de bezieling die zo duidelijk sprak uit wat je onder handen nam;
in de diepe lach die in één adem een ‘stoute’ uitspraak temperde;
in de overtuigde, maar meteen ook weer weifelende stem;
in de volmondige verwondering waarmee je van iets genoot;
in het West-Vlaamse woord pimpampoentje;
in de gevatte replieken van Flor;
in de koosnaampjes van Kris voor jou en van jou voor Kris

en in de zachte zucht die voortaan voelbaar zal zijn als we jouw 
naam uitspreken.

O mogen we je zo blijvend horen ongezien.



Omwille van de coronamaatregelen nemen wij afscheid in beperkte kring.

U kan Bettina een laatste groet brengen in het funerarium Pues, 
Eikestraat 2 in Herent, tot en met zondag 2 augustus 2020, 12 uur.  
Hiervoor is een telefonische afspraak via het nummer 016 60 15 06 vereist.

De plechtigheid kan online gevolgd worden via
https://pues.livestream.fdesigner.eu met login NAU141166
op dinsdag 4 augustus 2020 om 12 uur.

Het medisch team van UZ Gasthuisberg heeft jarenlang met veel warmte 
voor Bettina gezorgd. Uit respect en dank wensen wij geen bloemen of 
kransen maar uw vrijblijvende steun aan het Fonds voor Onderzoek naar 
Multipel Myeloom - for MM van prof. M. Delforge door te storten op de 
giftenrekening van de KU Leuven IBAN: BE45 7340 1941 7789 
met vermelding van de gestructureerde mededeling: 
+++400/0020/02784 +++. 
Voor giften vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal attest.

Condoleren online: www.pues.be


