
André Verwilt



We staan niet altijd stil bij het woord “samen”
maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is.

Dankbaar om het lang en gelukkig samenzijn,
nemen we afscheid van

André Verwilt
echtgenoot van Paula Tibax

° 5 november 1932       + 7 januari 2021

Gezien de huidige maatregelen zal het afscheid van André in beperkte kring plaatsvinden.
Men kan de plechtigheid volgen via Livestream op vrijdag 15 januari 2021 om 10uur

via https://tinyurl.com/AfscheidAndre

Rouwadres:
Ogezlaan 56, 2500 Lier

Schransveld 19, 2560 Kessel



Lieve echtgenoot van   Paula Tibax

Allerliefste papa van   Rudi & Ilse Weuts - Verwilt
     Luc & Ann Willems - Verwilt
     Bart & Carolyn Verwilt - Ando

Onvergetelijke opa en super-opa van Ward & Karolien Vande Capelle - Weuts en Serafien
     Lise Weuts en Céleste
     Viktor & Nena Weuts - Van Loey 
 
     Emiel Willems & Larissa Rogge

     Hana Verwilt
     Elien Verwilt

Zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

Een bijzondere dank aan het personeel van het wzc H. Hart en St. Jozef voor de goede zorgen



Liefste Opa,

Rust en eenvoud
Stilte met een streepje klassieke muziek
Verzamelen, klasseren, sorteren
Een zolder vol “opa geheimen”

Fauna & flora, vogels in het bijzonder
Fietsen en wandelen op zoek naar 
wat groen en rust
Het fotoapparaat bij de hand,
Geen enkel natuurelement je lens ontgaan

Een mopje, wat gezwans
Een glimlach op ieders gezicht!

Dit en nog zo veel meer
Zo blijf je in mijn gedachten 
Het gaat je goed!

- Karolien

Ik mis U,

Ik misse u waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer!
 
Wanneer alleen ik tranen ween
‘t zij droevig het zij blij,
ik misse u, o ik misse u zoo,
ik misse u neffens mij!

- Guido Gezelle

De familie dankt u voor uw medeleven.


