
Buitengewoon

Zal het ooit wennen, jouw stem niet meer te horen?
Zoveel hadden wij elkaar nog te vertellen.
Zoveel wou ik je nog vragen.
Het antwoord heet nu stilte.

Zal het ooit wennen, jouw gezelschap te missen?
Zo leeg die plaats aan tafel.
Zozeer mis ik die gulle lach.
De wijn smaakt nu niet meer.

Zal het ooit wennen, jouw warmte niet meer te voelen?
Zo geruststellend, jouw levensadem.
Zoveel wou ik nog van je houden.
Nu is er alleen nog die kilte.

Zal het ooit wennen, jouw naam niet meer te noemen?
Zo teder als een kreet.
Zo wou ik je nog roepen.
Jouw naam klinkt nu als een echo.

Het zal wel wennen, zeggen mensen; 
de tijd heelt, zeggen zij goedbedoeld.
Maar ik wil niet vergeten,
Ik wil het niet gewoon worden.
Jij was onvergetelijk,
buitengewoon.
 -Jan-Frans Lindemans-



Met stil verdriet nemen wij afscheid van

de heer

Philemon Van der Wilt

echtgenoot van mevrouw

Mariette Schevenhals

geboren te Ruisbroek op 10 januari 1939

en thuis, omringd door zijn geliefden,  

overleden te Ruisbroek op 25 augustus 2021.

U kan Philemon een laatste groet brengen 

in Uitvaartcentrum De Ruyte, Kerkplein 14 te Puurs  

op maandag 30 augustus 2021 van 18.30 tot 19.15 uur.

Het afscheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

heeft plaats in Uitvaartcentrum De Ruyte, Kerkplein 14  

te Puurs op woensdag 1 september 2021 om 10.30 uur.

Samenkomst in het Uitvaartcentrum vanaf 10.10 uur.

Volgens de wens van Philemon zal zijn urne bewaard  

worden in familiale kring.

Dit melden u:

zijn echtgenote

 Mariette Schevenhals

zijn kinderen

 Chantal Van der Wilt

 Gisèle Van der Wilt en Luc Mees

zijn kleinkinderen

 Krissy en Anis

 Tessy en Zafer

 Ilke en Brent

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

De families Van der Wilt, Schevenhals, Pauwels en Illegems.

Onze oprechte dank aan  
zijn huisartsen Drs. Van Heirstraeten, Thuisverpleging Puurs-Care, 
zijn kinesist Lotteke en zijn logopedist Joyce.

Een grote pluim voor de fantastische laatste zorgen  
aan Zafer en Tessyke.

Rouwadres: Gebroeders Aertslaan 23
   2870 Puurs-Sint-Amands

Condoleren: www.uitvaartzorgderuyte.be


