
Als ik het niet meer weet
geef je mij dan je hand?

Wil je mij leiden
door dit verwarrende land.

Als ik het niet meer kan,
wil je mij dan laten zien hoe het moet?

Wil je mij helpen en laten zien hoe jij dat doet?

Als ik het niet meer begrijp
en jouw woorden niet snap,

wil je het dan herhalen
in een taal die bij mij past?

Als dan de dag komt
dat ik er niet meer ben,

 als ik afscheid genomen heb,
wil je dan vergeten, dat ik jou vergat?

En mij herinneren zoals ik was
voordat de ziekte mijn geheugen op vrat.

M. C. Eberhart

 016 - 60 15 06   condoleren: www.pues.be



Met groot verdriet, maar vooral dankbaarheid
melden wij het overlijden van

Auguste (Gust) Draelants

weduwnaar van Godelieve Guns …2013

geboren in Laar op 27 mei 1935 en overleden
in De Wingerd in Leuven op 6 juni 2021,

aan de gevolgen van Alzheimer.
Met speciale dank aan de zorgploeg van woning 8 van

WZC De Wingerd en aan dokter Van Boxem en dokter Triau.

De afscheidsplech�gheid rond de asurne,
zal plaatshebben in aula Eikenveld

van Begrafenissen Pues, Eikestraat 2 in Herent
op zaterdag 12 juni 2021 om 14 uur, 

gevolgd door de asuitstrooiing op de begraafplaats van Holsbeek.

Samenkomst in de aula vanaf 13.40 uur.

U kan de plech�gheid ook live volgen via www.pues.be.

U kan Gust een laatste groet brengen
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent
op vrijdag 11 juni 2021 van 19 tot 19.30 uur.

Pépé, peter, parrain van

 Mar�n en Regine Lippens - Coppieters
  Sara en Kelly
   Lieze
  Marjan
  Thimo (pleegzorgjongen en dikke vriend van pépé)
 

 E�enne en Roza Coppieters - Robeet
  Tony en Anne
   Zoé en Arne

 
  Patrick en Anabelle
   Tristan
  Veronique
   Julien

Gust en oom Gust van

 …Leon en …Rosa Sterkendries - Draelants
 René en Ghislaine Draelants - Janssens
 Paul en …Angèle Tuts - Draelants
  met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

…René en …Germaine Guns - Bierens (Californie)
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Families Guns, neven en nichten

Liever dan bloemen, een gi� aan de Alzheimer Liga Vlaanderen
op het rekeningnummer BE87 3101 0355 8094
met de vermelding Gust Draelants.
 
Rouwadres:  Familie Draelants, p/a Begrafenissen Pues
  Eikestraat 2, 3020 Herent


