
Dankbaar aandenken aan

Lisette Geukens
echtgenote van Georges Bogaerts

Geboren te Vorst-Kempen op 15 februari 1950 
en thuis zachtjes ingeslapen 

te Tessenderlo op 31 mei 2021.

Het liefst had haar familie Bogaerts-Geukens, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. 
samen met jullie afscheid genomen van Lisette,

maar gezien de huidige omstandigheden verliep de plechtigheid, 
gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats ‘Hoogveld’ te Tessenderlo 

in intieme kring.

U kan de familie steeds online of per brief condoleren.

Waarom al dat vechten, 

waarom al die pijn,

je wilde hier niet weg,

je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk

en geheel niet terecht.

Je wilde nog graag verder,

maar verloor dit gevecht.
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www.heselmans.be
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Rouwadres:
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Weg ben je

weg voor altijd.

Alleen ben ik

vervuld van verdriet.

Samen waren we mooi

samen waren we sterk.

Weg ben je

zonder mij

Alleen ben ik

zonder jou.

Lisette

Lisette

Weg ben je

weg voor altijd.

Alleen ben ik

vervuld van verdriet.

Samen waren we mooi

samen waren we sterk.

Weg ben je

zonder mij

Alleen ben ik

zonder jou.


