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We kunnen niet al�jd de keuzes maken 
die we zouden willen
maar we kunnen wel proberen 
om het beste te maken van dat 
waar we genoegen mee moeten nemen.
 
Ik heb ingezien dat de betekenis van het leven 
ligt in wie we voor anderen zijn
           wat we voor hen betekenen 

en die dingen blijven.
 
Als we doodgaan verhuizen we van de buitenwereld 
naar alle harten van alle mensen die van ons houden.
 
Mar�ne 

Voor jullie aanwezigheid, jullie a�en�es, 
jullie blijken van medeleven, 
zijn Mar�ne, Jef, Laurens en Chris�aan, jullie dankbaar. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar haar lieve huisarts Sofie Leen,
het team van Prof. Wuyts en aan iedereen die aan Mar�ne dacht.

Mar�ne hield van kleur. 

De vogel in deze enveloppe werd door haar gevouwen. 
Voor het verhaal hierachter en enkele mooie herinneringen verwijzen 
we jullie graag naar www.dekraanvogelsvanmar�ne.net, 
waar we deze levendig zullen houden.  

… ik begreep
er is nog zoveel �jd 
maar die behoort niet toe aan mij       
ik kreeg mijn deel

Mar�ne Hilde Flora Thevissen
17 juni 1962 - 16 januari 2021

 
wat nu nog komt
krijgen jullie … 

mijn lieve en zorgzame man Jef Vander Kuylen
mijn droomzonen samen met hun en onze steun
        Laurens en Lies Vander Kuylen - Gilis
        Chris�aan en Barry Vander Kuylen - O'Connell
mijn mama en papa Marcel en Yvonne (…) Thevissen - Budeners
mijn schoonouders Jan en Joske Vander Kuylen - Franckx
mijn broers Eric en Stefan
mijn schoonzusjes Sylvie, Nadia, Ilse en schoonbroer Jos
mijn petekind Thibault Thevissen, Kasia, Julian en Rosaline
en de neven en nichten Quen�n, Ann-Sophie, Marie, Jan Willem,
Alexander, Niels, Jorne, Birte, hun partners en kinderen

Wij hadden jullie graag ontmoet bij het afscheid maar gezien de 
omstandigheden zal de uitvaart plaatshebben in beperkte kring. 

Het afscheid vindt plaats in de Abdijkerk van Vlierbeek
vlakbij haar tweede thuis, de Abdijschool Vlierbeek,
op 22 januari 2021 om 10.30 uur.

Je kan de uitvaart volgen op www.pues.be.

Er is gelegenheid tot groeten in de aula van Begrafenissen Pues, 
Eikestraat 2, 3020 Herent op woensdag 20 januari 2021
tussen 18.30 en 19.30 uur.

Mar�ne zal op de begraafplaats Diestseveld in Kessel-Lo rusten.


