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‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond

Geen enkel hert heb zeer gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei

Of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns herten
Dat ik één droefenis genas

Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...

Dan voel ik, op mijn jonge lippen
Die goedheid lijk een avond-zoen...
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken

en zo z’n ogen toe te doen. 

Alice Nahon



Als je terugblikt op je leven
was het grootste geluk het familiegeluk.

Make

MEVROUW

Jeanneke Verschueren
weduwe van Louis Verbeeck

lid van Okra Schiplaken
lid van Samana Delle

geboren te Wespelaar op 27 april 1928 
en thuis, omringd door haar familie, overleden 

op 23 november 2020.

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

zal de uitvaart plaatshebben in beperkte familiekring.

Er is een mogelijkheid tot het volgen van de dienst 
via streaming op zaterdag 28 november 2020 

om 10 uur - via www.pues.be

Dit melden u:

Edouard en Agnes Lanciers - Verbeeck
André en (…) Sonia L'heureux - Verbeeck
(…) Paul en (…) Gisela Steenackers - Verbeeck
Luc en Katleen Verbeeck - Segers

haar kinderen

Hugo en Helga Van Rillaer - Lanciers
 Arne en Lin, Lore en Tom
Tony Lanciers en Annemarie Geyskens
 Lennerd, Ruben
Hilde L'heureux en Tim Vandenput
 Lina en Arthur, Laura
Steven L'heureux en Gaëlle Moulart
 Xander, Elise en Ma�eo
Kristof en Mieke Engelborghs - Steenackers
 Floris en Pauline
Arnout Verbeeck en Merel Shaw
Niels Verbeeck en Nina Helsemans
Anneline Verbeeck en Hedi Letaief

haar klein- en achterkleinkinderen

Met dank aan dokter Paul Vannetelbosch, haar huisarts 
en de verpleging van CoZorg.


