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‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken 
Nog even vóór het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond 

Geen enkel hert heb zeer gedaan;

Of ik geen ogen heb doen schreien, 
Geen weemoed op een wezen lei; 

Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns herten, 
Dat ik één droefenis genas,

Dat ik mijn armen heb gewonden 
Rondom één hoofd dat eenzaam was, 

Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen. 
‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken 

En zó z’n ogen toe te doen.
    Alice Nahon



Met stil verdriet, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekende nemen wij afscheid van

mevrouw

Julia Verbruggen

geboren te Aarschot op 15 september 1927 en rustig ingeslapen 

in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 14 mei 2021, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Ten gevolge van de huidige maatregelen zal de afscheidsplechtigheid in beperkte familiekring plaatsvinden.

We leggen haar te ruste op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

U kan Julia nog een laatste groet brengen op donderdag 20 mei 2021 tussen 18 en 18.30 uur

in Rouwcentrum Van den Bogaert & Joras, Antwerpsesteenweg 264 A, 2500 Lier.

Dit melden u:

Achiel (†) en Maria Den Hondt - Verbruggen,

kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Frans (†) en Margaretha (†) Verbruggen - Matthijs,

kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Frans en Suzan (†) Van Nuffelen - Verbruggen, 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hugo en Edith (†) Andries - Verbruggen,

kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Hilda (†) Verbruggen,

haar zus, schoonbroers, neven en nichten,

de familie Verbruggen - Pelgrims.

Speciale dank voor de goede zorgen aan huisdokter Ine Van Leeuwen, aan het personeel 

van wzc Huize Nazareth en aan het personeel van het H.-Hartziekenhuis te Lier.

Rouwadres: Fruithoflaan 11, 2500 Lier

Online condoleren: www.begrafenissenvandenbogaert.be


