
Dat je mag beminnen en bemind worden
Dat je nooit je eigen kleinheid vergeet
Dat je nooit het onuitsprekelijke geweld gewoon
wordt en de grove ongelijkheid van het leven
rondom jou.
Dat je vreugde zoekt, ook op de droevigste plaatsen,
schoonheid nastreeft tot in het graf.
Dat je nooit het ingewikkelde vereenvoudigt
of het eenvoudige ingewikkeld maakt.
Dat je sterkte respecteert, nooit macht
En boven alles; dat je kijkt, probeert en begrijpt
Dat je nooit wegkijkt, zorg dat je nooit,
nooit vergeet.

Wens uit India, Arundhati Roy

Begr. PUES      016 - 60 15 06    condoleren: www.pues.be



MEVROUW

Riet Van Gassen

Moeke, Moema

geboren te Antwerpen op 4 januari 1948 

en plots van ons heengegaan te Leuven

in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 12 januari 2019.

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben 

in de aula van crematorium Hofheide, 

Jennekensstraat 5, 3221 Holsbeek (Nieuwrode) 

op vrijdag 18 januari 2019 om 10 uur.

Nadien volgen de crematie en de begraving van de urne 

in intieme kring.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 9.40 uur.

U kan Riet een laatste groet brengen in het funerarium Pues, 

Eikestraat 2 (langs de weg Leuven-Mechelen) te Winksele-Delle

 op donderdag 17 januari 2019 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Katleen en Bert Berben - Ceulemans

     Hannah en Dieter, Roos, Irene

Pieter en Goele Berben - Van Grunderbeek

     Mira, Bob

Wannes en Anneloes Verbeeck - van Noordt

     Helena

Mattias en Femke Verbeeck - Migerode

     Sander, Hasse

 haar kinderen en kleinkinderen

Kiki en Fred Van Gassen - Vervoort

Karel en Caroline Van Gassen - Lietar

Dirk en Lieve Van Gassen - Luypaert

Jan en Christel Van Gassen - Smits

Kris en Marianne Van Gassen - Thys

     en hun kinderen en kleinkinderen

 haar broers, zus, schoonbroer, schoonzussen,

 neven en nichten

Rouwadres:  Begr. Pues, t.a.v. Riet Van Gassen, 

  Eikestraat 2, 3020 Herent


