
 016 - 60 15 06

De familie dankt u
voor uw blijken van deelneming.

Lieve Lysanne,

Ook al ben ik nu niet meer echt bij jou,

ik zal al�jd bij je zijn.

Want weet je wat, ik heb me in jouw hartje verstopt…

Ik ben nu een engel die over je waakt…

Een vlinder die met zijn prach�ge vleugels voorbij 

fladdert…  Die prach�ge ster aan de hemel, die soms 

naar je knipoogt… De kleurrijke regenboog, die plots 

verschijnt op een regenach�ge dag…

Die mooie bloem, die je �jdens

een wandeling in het oog springt…

Ik hou van jou, mijn lieve Lysanne !!!

Mama



Dit melden u:

Lysanne Van Reeth haar dochter

Abdesslem Kamla haar partner

René Duquaine (…) en Marina Luypaert
   haar ouders

Thijs Karman en Evelyne Ekelson
 Lo�e (haar metekind) en Lucas
   haar zus, schoonbroer, nicht en neef

Joseph Medaets (…) en Marie-José Duquaine      
Jean-Pierre Luypaert en Peter Rizhuk
   haar tante en nonkels

Frank Van Reeth de papa van Lysanne
Joan Van Reeth en Evelyne Vandezande
 Phebe
Anita Vanstraelen 
   de ouders van Frank

Insen  Geysen haar beste vriendin

Rouwadres: Begrafenissen Pues 
     t.a.v. familie Daisy Duquaine
     Eikestraat 2, 3020 Herent 

Jij die naast mijn bed zit

en liefde fluistert in de hele kamer.

Jij die rus�g ademhaalt

en mij laat gaan wanneer ik wil.

 

 Veel te vroeg is van ons heengegaan :

Daisy  Duquaine

mama van Lysanne Van Reeth

geboren in Leuven op 25 september 1992 en 
overleden in UZ Leuven op 3 april 2021.

We hadden jullie liever het afscheid laten bijwonen
maar door de omstandigheden

 zal dit in in�eme kring plaatsvinden.
U kan de plech�gheid live volgen via www.pues.be

op donderdag 8 april 2021 om 12 uur.

U kan Daisy een laatste groet brengen in het 
funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent 

tot woensdag 7 april 2021 - 12 uur.
na telefonische afspraak op 016 60 15 06.


