
Rita Verschooren

geboren te Bazel op 15 maart 1955
en totaal onverwacht van ons heengegaan

te Gent op 22 januari 2019

De uitvaartplechtigheid, waarop wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaats vinden in de Sint-Petruskerk te Bazel
op dinsdag 29 januari 2019 om 10.30 uur.

Samenkomst in de kerk, met gelegenheid tot het brengen
van een laatste groet, vanaf 10 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling in het urnenveld
op de begraafplaats te Bazel.

echtgenote van de heer Roel Pieters

Rouwadres:  familie Pieters-Verschooren
       Nieuwstraat 42 bus 7 - 9150 Rupelmonde
Online condoleren op: www.uitvaartzorgscheldeland.be Dank aan huisarts dr. Selleslags voor alle goede zorgen.

mevrouw

Roel Pieters

Frans x Verschooren en Alice Verhulst

Roger x en Suzanne x Pieters - De Geest

Wilfried Verschooren, vriendin
 en zoon
Erik en Monique Verschooren - D’Hondt
 kinderen en kleinkinderen
Patrick en Bernadette Verschooren - De Ben
Carlos x De Keyser en Jenny Pieters
 kinderen en kleinkinderen
Daniël en Huguette De Bruyn - Pieters
 kinderen en kleinkinderen
Marc en Marianne Pieters - De Wachter
 kinderen en kleinkinderen

de families: Verschooren - Pieters - Verhulst - De Geest

echtgenote van:

Voor Witteke

haar gezicht kan alles zeggen
als ze pijn heeft smelt mijn hart
in haar ogen breekt de zon door
als ze vrolijk is
ze weet mijn boosheid te weerleggen
met de onschuld van een kind
of te weerstaan met een gratie
die onweerstaanbaar is

wij zijn altijd samen
wij zijn altijd één
wij zijn altijd samen
zij is de laatste die ik liefheb
en de enige voor altijd
als zij weggaat blijf ik eeuwig
in eenzaamheid

als ik soms weg ben op lange reizen
mis ik haar warmte om me heen
zonder haar is er de leegte
van alleen
wij zijn altijd samen
wij zijn altijd één
wij zijn altijd samen

dochter van:

schoondochter van:

zus, schoonzus of tante van:


