
Mijn moederke, ik kan het niet verkroppen,
dat gij verkrampt zijt en versleten,
zoals een pop waarin een hart zou kloppen. 

(Willem Elsschot, 1934)

Moeder,

Het leven en zijn beproevingen die het ook voor jou kende heeft thans een onomkeerbaar maar toch 
sneller dan verwacht einde genomen. Maar je was moe, kwetsbaar en broos, en al je krachten ebden 
zienderogen verder weg.

Dankbaar zijn we, doch boos, omdat je was en nu niet meer bent, omdat die vermaledijde alles 
verterende ziekte zich over je meester maakte en beslag legde op je lichaam, terwijl je taak hier er 
nog niet op zat.
Er viel nog wel wat te doen, er had nog een beetje rustig genoten kunnen worden. 
Maar de donkerte kwam te vroeg over je heen en je trachtte je vol moed te schikken in je lot. 
En dat deed je, in alle sereniteit.

Maar het gemis en de leegte die je nalaat zal ons nog lange tijd nazinderen. 
Nooit meer: “Kleed je goed aan tegen de kou” of “Wees voorzichtig op de weg”. 
Merci ma, voor al die jaren van liefde, raad, steun, zorg, hulp, bezorgdheid, vertrouwen, …mijn leven, 
en al wat ik van jou mocht leren en nog zoveel meer. Maar nu je aan de overzijde bent, waar alle wereldlijke 
ontlichaamde mensen die allen ooit iemands dierbare waren weer samenkomen, daar kan je nu uitrusten. 
Met je pantoffeltjes nog naast je bed hebben wij met deze bestemming vandaag je frêle geworden lichaam 
weggegeven. Groet je er ook ons vader voor me? 

Het ga je nog goed, het is tijd nu. Slaapwel, mama. 
Ik wou dat er geen einde bestond.

                                                                                                                                                      Je zoon
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Diep bedroefd laten wij haar nu gaan,
zachtjes, al varend uit dit aardse bestaan.

MEVROUW

Jeanne Deboel
weduwe van Armand Smout

Gewezen werkneemster Coöperatieve De Bie, Kessel-Lo
Lid van Samana, Boven-Lo

geboren te Kessel-Lo op 6 augustus 1937 
en in haar 83ste levensjaar thuis stil van ons heengegaan te Kessel-Lo op 15 mei 2020.

Gelet op de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
zijn wij genoodzaakt afscheid te nemen in intieme kring.

Dit melden u:

Johan Smout en Karine Celis                   haar kinderen

Louis † en Elise † Smout - Van Geem
       kinderen en kleinkinderen
Jozef † en Paula † Smout - Vranckx
       kinderen en kleinkinderen
Maurice † en Maria † Smout - Philips
       en kinderen
Marcel † en Maria † Peys - Smout
       kinderen en kleinkinderen
Jan † en Lucienne † Smout - Van Goolen                                                                       haar neven en nichten

De families Deboel, Smout, Collaer en Jacqmot.

Met dank aan thuiszorg FERM, en in het bijzonder aan dokter Erik Willems 
en het team van Thuisverpleging Hageland, Hilde Vandeperre.


