Nu ben ik thuis…

Weggaan
Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen,
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet terugkeren.
Je blijft iemand op wie wordt gewacht.
Weggaan kan je beschrijven
als een soort van blijven.
Niemand wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
				

Rutger Kopland

Liefdevol aandenken aan

de heer

Jean JANSSENS

weduwnaar van mevrouw Marie Thérèse LENAERTS
Geboren te Tienen op 2 november 1935 en er
overleden in R.Z. H.-Hart Campus St.-Jan op 22 augustus 2022.

Dit melden u met diepe droefheid:
Rita JANSSENS, kinderen en kleinkinderen,
Chantal en Ludo JANSSENS-VERBELEN en zoon,
Sonia † JANSSENS,
Rudi en Belinda JANSSENS-WILLEMS en kinderen,
Dominique en Anja JANSSENS-MEERKENS,
David en Leonarda JANSSENS-WOLFS en dochter,
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Mariette † en Georges † JANSSENS-PELLEGRIN,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Jeanine † en Hubert † LENAERTS-RUTTEN,
kinderen en kleinkinderen,
Gustaaf en Brigitte LENAERTS-DROSSAERT,
kinderen en kleinkinderen,
Julien † LENAERTS,
		
zijn schoonzus, schoonbroer, neven en nichten.
De families JANSSENS en LENAERTS.

Het afscheid, waarop wij u uitnodigen, zal plaatshebben
in de aula van het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
op VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022 om 10 uur,
gevolgd door de teraardebestelling
op de begraafplaats van Grimde.
Samenkomst in de aula om 9.45 uur.

Papa’s sterven niet
ze glijden hooguit
naar de overkant
Ze leven verder in wie blijft
in woorden en gedachten,
in verhalen, gevoel en tederheid
Papa’s sterven niet
ze blijven altijd in de buurt

Wij nodigen u uit om Jean een laatste groet
te brengen in het uitvaartcentrum Rummens,
op donderdagavond van 19 tot 19.30 uur.

Je ziet hen in de spiegel
in een stukje van jezelf
Je voelt hen in de pracht
die leven heet
Papa’s sterven niet

Met dank aan:
zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
het verplegend personeel van Campus St.-Jan.

ze worden bewaarders van de tijd
Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be
Begrafenissen en drukwerk Rummens - Tienen 016/81.22.61
Stiers-Budingen 011/58.78.20

