
’k Heb gehoord van een stad boven de wolken, boven aardse benevelde velden,
’k Heb gehoord van de zonlichte stranden, en ook eens is daarboven mijn thuis.
O Heer, moet mijn ziele zingen, O Heer, ik reis naar die stad toe,
Ook al is hier mijn weg soms vermoeiend, maar het gaat naar omhoog en naar huis.

’k Heb gehoord van ’n stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden
Waar ik nooit meer van ziekte zal lijden, en ik weet dat ik eens daar zal zijn.
O Heer, daar juichen wij allen, O Heer en twijfel verdwijnt daar,
Daar ik nooit meer zal struik’len of vallen, ik ben thuis, ik ben thuis bij mijn Heer.

’k Heb gehoord van de witte gewaden, en van gouden ja schit’rende kronen,
’k Heb gehoord: Gods geslacht zal daar wonen, en ook eens is mij wens daar te zijn
O Heer, ’t doet mijn geest verheugen, ’k hoor gezangen van hemelse vreugde,
Dit onttrekt mij aan aardse banden, en ook eens is mijn wens daar te zijn.



Je hoeft niet sterk te zijn
om iets vast te houden
maar je moet wel sterk zijn
om los te laten...

Ivan Uytterhoeven
 Yvonne Smets

geboren in Haasrode op 29 september 1947 
overleden in De Wingerd in Leuven op 10 april 2021

Graag hadden we samen met jullie afscheid genomen, maar gezien de huidige omstandigheden
zal de plechtigheid doorgaan in intieme kring.

De urne wordt toevertrouwd aan de begraafplaats van Blanden.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Yvonne Smets         zijn echtgenote

… Stefaantje Uytterhoeven    
Patrik Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven        zijn kinderen

zijn naaste familie Uytterhoeven - Smets.

Met dank aan zijn huisarts dr. Nicole Dillemans, het verzorgend personeel van thuisverpleging „Meerdael“, 
het toegewijde personeel van De Wingerd, in het bijzonder woonst 13 en allen die hem lief hadden 
voor hun steun en goede zorgen.
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