Een mens moet zachtjes sterven
Een beetje als de bomen
die al hun bladeren verliezen,
niet ineens, maar één voor één.
Ongemerkt valt ieder blad
het ene na het andere.
Tot plots de naakte boom daar staat
sprekender dan ooit tevoren.
De lijnen, de trekken van zijn wezen,
zacht en goed,
komen dan zo sterk naar voren….
Een boom, een mens, de laatste herfst ingegaan…
De lente die dan komt zal eeuwig zijn.

Tom de Fré.

Rouwcenter Segers, uitvaartverzorging Roosdaal.. Tel. 054 33 17 64

Na een leven waarvan hij zo genoten heeft,
nemen we samen, met een lach en een traan,
dankbaar afscheid van

Hij was
63 jaar de trouwe echtgenoot van
Godelieve Coremans
Papa van

De heer

Jean Neukermans
echtgenoot van Godelieve Coremans
geboren te Gooik op 29 mei 1937
en overleden thuis te Strijtem op 25 juli 2022.

Geert Neukermans ( † 2007)
Dirk en Gina Geeroms - Neukermans

Fiere peter van
Joris en Laetitia Neukermans - Lamal
Yana, Liam en Amber
Dries en Hanne Geeroms - Van den Abbeel
Mia en Lizzie
Hanne en Davy Geeroms - Carion
Lotte en Jimmy Geeroms - Huybrecht
Lieselot en Bjorn Hemmerijckx - Dufour
Nova

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de Sint-Martinuskerk te Strijtem - Roosdaal

Delen in dit verdriet:
zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.

op zaterdag 30 juli 2022 om 10 uur.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.
Hij vindt rust op de strooiweide van Roosdaal.

Met dank aan het Artsenteam Borchtlombeek,
in het bijzonder aan Dr Frederik;
de thuisverpleging , in het bijzonder An Evenepoel;
kinesiste Sara Evenepoel en palliatieve thuiszorg Omega
voor de goede zorgen.

Gelegenheid om Jean nog een laatste groet te brengen,

wordt u geboden in het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115

Schriftelijk condoleren:

te Roosdaal op vrijdag 29 juli 2022 van 19 uur tot 20 uur.

Jean Neukermans p/a Rouwcenter Segers,
Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal.
Digitaal condoleren:
www.rouwcentersegers.be

rubriek “condoleren”

