
 

De heer

Willy Bohez

1933  -  2022

 

Wanneer ik morgen doodga, 

vertel het aan de bomen hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt, 

of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind, dat jong genoeg is om het te begrijpen.

Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken.

Vertel het aan de huizen van steen, vertel het aan de stad, 

hoe lief ik je had, maar zeg het aan geen mens.

Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat alleen maar 

een man alleen maar een vrouw, dat een mens een mens zo liefhad als ik jou.
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Nu heb jij je ogen gesloten, rustig en stil, zoals je van ‘t leven hebt genoten...

De heer

Willy Bohez

Dit melden u met droefheid:

zijn lieve echtgenote,

     Andrea Verzelen 

De families Bohez - Lambrecht en Verzelen - Clochet.

Met bijzondere dank:

     zijn huisarts dokter Adam, 

     de directie en het voltallige, zeer zorgzaam personeel 

     van het WZC Home Vijvens in Huise

     en aan iedereen voor de troostende woorden en blijken van genegenheid.

Rouwadres: 

Familie Bohez - Verzelen

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg

Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

online: www.vandevyver-uitvaart.be

  echtgenoot van mevrouw Andrea Verzelen

    geboren in Olsene op 22 april 1933

       en van ons heengegaan in het WZC Home Vijvens in Huise

           op 6 november 2022.

Gewezen zaakvoerder Petersime Olsene

      De uitvaartdienst zal plaatshebben in beperkte kring 

in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 in Zulte

                  op zaterdag 12 november 2022.

         De urne van Willy zal thuis een speciale plaats krijgen.

           Bewaar het beeld van Willy in uw hart, 

           er is geen begroeting in het funerarium.

 


