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We hebben zoveel 
mooie herinneringen
aan momenten groot en klein.
Die zorgen voor een lach
naast verdriet en pijn.

En weet je 
dat mooie stralende sterretje 
daarboven ben jij
ver weg maar tegelijker�jd 
nog steeds heel erg dichtbij.

                                     De kleinkinderen

Lieve sjoepie,

Een jaar geleden was alles nog zo anders…
Nu kijk ik terug en realiseer ik mij
dat een jaar veel kan veranderen
in het leven van een mens.

Een rivier vol met tranen huil ik nu om jou
een zee vol met hoge golven voel ik nu om jou.
Sinds jij niet meer op aarde bent
lijk ik te verdrinken in mijn eigen tranen.
Mijn pijn en verdriet zijn niet te verdragen
het is iets wat nooit zal wennen
dat ik jou zo missen zou…..
                                                                        Je sjoeke xxx

Papa, schoonpapa,
Een vechter, zoals we van je gewend waren
tot op het laatste moment.
Je was een man van weinig woorden,
gevoelens uiten was niet echt jouw ding,
maar je blik vertelde soms meer dan 1000 woorden…

Je tuin was je trots en we hadden nog graag
vele zomers daar met jou gezeten.
Gewoon genieten van de kleine dingen 
en het samenzijn.

Papa, we zien je graag en we gaan je missen!



Waarom vechten, waarom pijn?
Je wilde niet weg, maar bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk, je wilde nog verder.
Maar verloor het gevecht, volkomen onterecht.

DE HEER

Willy Truyens
echtgenoot van Josée Van den Bogaert

Oud-secretaris Sparta Tremelo

geboren in Leuven op 3 juli 1950 en thuis overleden  
in Aarschot op 10 april 2021.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen,
maar gezien de huidige omstandigheden zal de 

plech�gheid doorgaan in in�eme kring.

U kan de plech�gheid live volgen 
op vrijdag 16 april 2021 vanaf 10 uur 

via www.pues.be.

Dit melden u:

Josée Van den Bogaert  zijn echtgenote

Saskia en Katleen Truyens - Vander Elst
 Lae��a en Toon 
 Casey, zijn petekind

Bianca en Fabian Truyens - Dormaels
 Anke en Rob
 Amber en Jonas
 Jens

Nicky en Lynn Truyens - Vanoverbeke
 Arthur
 Sterre  zijn kinderen en kleinkinderen

Peter van Thierry en Sofie  

Happy      zijn trouwe viervoeter

De families Truyens en Berings, 
Van den Bogaert en Laenens

Met dank aan zijn huisartsen Dr. Van den Bergh Louis 
en Dr. Van Tongelen Geert, het Wit-Gele Kruis, Panal en 
zijn kinesiste Charlo�e.


