Voor een Natuurmens
Als ik ga, moet je niet huilen
want écht weg ben ik eigenlijk niet
mijn lichaam is nu duizend dingen
heb daarom niet zoveel verdriet
Ik ben de wind
ik ben de regen
ik ben de zon
ik ben het jonge gras
ik ben de sneeuw en duizend dingen
ik ben weer degene die ik was
En als je wakker wordt, bekijk dan
de bomen en de blauwe lucht
kijk naar de vlinders en de bloemen
kijk naar de vogels in de vlucht
Want al die duizend dingen ben ik
sinds ik mijn lichaam achterliet
die duizend dingen zijn mijn leven
dus zie je, écht weg ben ik niet
Ria Hulsen - van der Heijden
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moeder van
Nicole en Willy, Wim (†),

Jong geleerd is oud gedaan
ik heb jong gedaan en oud geleerd

Oswald,
Erwig en Anneke,
Peter en Kristine,

Anita Rubbens

bomma van
David en Claire, Maxime, Bas,
Thijs en Letisia, Billie, Robine

echtgenote van

Remi Everaert (†)

Emiel en Suzy, Ibrahiem, Mariam,
Annora en Marc, Ismael, Naim

° Wilrijk, 14 juli 1933

† Kessel, 1 januari 2022

Roos en Bob, Stef,
Rik,
Laura,
Quinten en Simon.

Tante Anita van

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Anita tijdens de viering op VRIJDAG 7 JANUARI 2022 om 10 uur
in de grote zaal van Steinerschool Sterrendaalders,
Mallekotstraat 43, 2500 Lier

de neven en nichten
al haar kleutertjes en hun ouders

Aansluitend begeleiden we Anita naar haar laatste rustplaats op
de begraafplaats Kloosterheide, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Rouwadres: Emblemsesteenweg 27, 2560 Kessel.
Een warm dank jullie wel aan dokter Jan en aan het verzorgend
en verplegend personeel van het wzc St.-Jozef te Kessel
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