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Herinner mij, maar niet in sombere dagen, als wolkenluchten licht verjagen.
Herinner mij in de stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon.



'Ik heb lang en gelukkig geleefd, niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan, stilletjes ter Here gegaan’.

Stijn Streuvels
DE HEER

André Collet
Weduwnaar van … Alina Verberckmoes

Gewezen reisleider VTB
Pers- en publiciteitsfotograaf Groep Boerenbond

Voorzitter OKRA Heverlee Terbank en gewestvoorzitter OKRA Leuven
Medebezieler Kom op tegen Kanker Leuven

geboren te Wetteren op 1 juni 1929 en in alle stilte godvruchtig heengegaan te Heverlee op 31 maart 2021.

Op donderdag 8 april nemen we afscheid in intieme kring. De uitvaartplechtigheid heeft plaats in de parochiekerk  
'Onbevlekt Hart van Maria' Heverlee Terbank. We begeleiden hem naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats 

De Jacht in Heverlee. Wij nodigen u uit thuis een kaars aan te steken als teken van hoop, warmte en verbondenheid.

U kan André een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee 
tot woensdag 7 april 2021 18 uur en dit na telefonische afspraak op 016 60 15 06.

Dit melden u diep bedroefd, maar vervuld van mooie herinneringen:

Luk en Leen Collet - Stessels
 Veerle, Hadewijch en Stan, Floris
 Ruben en Paula, Charlotte en Bart

Wim en Ria Collet - De Coster
 Bert en Tina
 Gijs, Klaas en Celeste zijn kinderen en kleinkinderen

Jean, Roland, Lieve, André, Walter en Martine, Anneke en Marc
Magda en Walter met wie hij zijn kunstenaarsziel deelde zijn neven en nichten

Justine Bijloos zijn compagnon de route in Wallonië

Dank aan alle zorgende handen en speciaal aan zijn huisartsen Dr. Anne Van Gossum 
en Dr. Gijs Van Pottelbergh, de thuisverpleging Landelijke Thuiszorg, Residentie Rozenberg 
en de zorgploeg van het WZC Annuntiaten Nazaret.


