
Als ik ga, moet je niet huilen
Want écht weg ben ik niet

Mijn lichaam is nu duizend dingen
Heb daarom niet zoveel verdriet

Ik ben de wind
Ik ben de regen
Ik ben de zon
Het jonge gras

Ik ben de sneeuw en duizend dingen
Ik ben weer degene die ik was

En als je wakker wordt
Bekijk dan de bomen en de blauwe lucht

Kijk naar de vlinders en de bloemen
Kijk naar de vogels in hun vlucht

Want al die duizend dingen ben ik
Sinds ik mijn lichaam achterliet

Die duizend dingen zijn mijn leven
Dus zie je, écht weg ben ik niet...

Mevrouw Rina JORISSEN
echtgenote van Dhr. Paul SAVENAY

Zij werd geboren te Tongeren op 20 mei 1955 en in
naaste familiekring godvruchtig overleden in het Z.O.L.
Campus Sint-Jan te Genk op 2 april 2018 gesterkt door
het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Quintinuskerk te
Hees op zaterdag 7 april 2018 om 10.30 uur, gevolgd door
de crematie, waarna plaatsing in de urnegrafkelder te Hees.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in voornoemde 
kerk vanaf 10.00 uur.

Gebedswake in de kerk, vrijdagavond 6 april 2018 om 19.00 uur.

U kan Rina een laatste groet brengen in aanwezigheid van
haar familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B,
3740 Grote-Spouwen, vrijdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Paul SAVENAY                                                  haar echtgenoot

Servais en Kim SAVENAY - CASTERMANS
 Michelle

haar kinderen en kleinkind

Delen mee in hun verdriet:
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten van de families
Jorissen - Vandecaetsbeek en Savenay - Bastiaens.

Met speciale dank aan iedereen die Rina met liefdevolle
zorgen omringd heeft.

Rouwadres: 
p.a.Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. familie Savenay - Jorissen
online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Uitvaartcentrum Merken - Spouwen - 012/45 10 54 Drukkerij Turboprint - Spouwen - 012/21 66 30
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