Allerliefste Pa,
Je was mooi, je was lief.
Je was ons ma haar hartedief.
Je was eerlijk en oprecht,
principieel werd vaak gezegd.
Je was creatief en sportief

Je leven ging niet altijd over rozen,

maar vooral ‘Onze Pa’-lief.

toch heb je steeds voor het volle glas gekozen.
Je was een man van weinig woorden,

Je kon uren op je handen lopen,

die kon spreken met zijn ogen,

of sierduiken als de Olympische groten.

dat heeft je later ook gered,

Je bouwde stoeten, decors en cavalcades,

toen plots een trombose

Gesterkt met de waardes die je ons hebt gegeven,

met je vrienden van theater,

je spraak heeft stilgelegd.

brengen we dankbaar hulde aan je bijzondere leven.

of poppenkasten met bliksem en donder,
met Micky Mouse op, heel bijzonder.

Maak je over ‘Ons Ma’ maar geen zorgen,
Voor jou geen verre landen,

je ‘Maat’ zullen we met z’n allen goed verzorgen.

liever langs de lijn “komaan” roepen
of “kalm” gesticuleren met je handen.

Je hebt gevochten als een beest,

Tijd nu voor je laatste reis,

het is nu echt genoeg geweest.

die van het ene naar het andere Paradijs.

Ga nu maar naar ons Mia toe.
Rust zacht, lieve Pa, je bent moe!
Altijd dicht bij ons, je liefdevolle gezin.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Willy Nys
7 augustus 1935 - 3 januari 2021

Met stil verdriet, maar dankbaar voor wat hij voor ons betekende,
nemen wij afscheid van
de heer

“Maat” van

Julienne Cuypers
zijn echtgenote

“Onze Pa” voor

Marc en Els Verlinden - Nys
Ben Verlinden, Jack & Lucy

Willy Nys

Tom en Karlien Verlinden - Peeters, Lewis
Jelle en Sofie Van Rijmenant - Verlinden, Rosalie & Charlotte
Mia (†) Nys

echtgenoot van mevrouw Julienne Cuypers

Mark en Greet Verbruggen - Nys
Pieter Verbruggen

zaakvoerder “Willy Nys Electro”
ere-burger Stad Lier

Ellen Verbruggen en Jens De Munck
Peter en Kris Verstappen - Nys
zijn kinderen, klein- en

geboren te Lier op 7 augustus 1935 en rustig ingeslapen

achterkleinkinderen en hun partners

in het wzc Paradijs te Lier op 3 januari 2021.
delen in het verdriet

zijn schoonzus, neven en nichten

Gezien de huidige maatregelen zal het afscheid van Willy in beperkte familiekring plaatsvinden.
U kan de plechtigheid volgen via livestream op VRIJDAG 8 JANUARI 2021
om 10.30 uur via www.begrafenissenvandenbogaert.be/livestream
We leggen hem te ruste op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

Speciale dank aan het personeel van wzc Paradijs, afdeling Den Oever, voor de warme en toegewijde zorgen.
Rouwadres: Familie Nys, p/a Uitvaartzorg Van den Bogaert & Joras, Antwerpsesteenweg 264 A, 2500 Lier
Online condoleren: www.begrafenissenvandenbogaert.be

