Ik wil niet sterven. Ik wil bij jullie blijven.
Ik zie jullie zo graag. We zouden samen
nog zoveel kunnen beleven.
Mijn ‘goesting’ om te leven is heel groot,
maar nu is het zo ver, ik kan niet meer.

Hilde De Jonghe
23 juli 2019

Vandaag heb ik begeven.
Ik heb gestreden voor het leven
en ik heb genoten van het leven.
Het was goed. Ik ben tevreden.
Heb je verdriet?
Laat je tranen lopen, maar weet ook dit:

“Ik had een heel mooi leven.”
Omringd door ferme mensen.
Omringd door liefde en plezier.
Omringd door zoveel moois.
Omringd door jullie allemaal.
Wat kan je nog meer wensen?
Een beetje extra tijd?
Helaas, dat heb ik niet in handen.
Ik vraag jullie nog dit.
Leef elke dag ten volle.
Zeg elkaar, ik hou van jou.
Geniet van kleine dingen.
Denk een beetje, maar doe vooral
en wacht niet eeuwig op je dromen.
Vaarwel en dank jullie allemaal
voor jullie kleur in mijn fijne leven.
Hilde

Het is zo ver.
Ik kan niet meer.
Vandaag heb ik begeven.

Lieve Koen,
man van mijn dromen en geweldige papa voor Luka.
Lieve kusjes, lief. Voor eeuwig in je hart.
Lieve Luka,
mijn lieveling en hartendief. Ik ben zo immens fier op jou.
Love you! Voor eeuwig in je hart.
Lieve Moeke en Voke,
mijn geweldige ouders. Dank je voor de onbezorgde
jeugd en jullie onvoorwaardelijke liefde.
Jullie waren de beste. Voor eeuwig in jullie hart.
Lieve Veerle,
mijn lieve zus met gouden hart.
Je bent een toptante voor Luka.
Blijf haar maar verwennen. Voor eeuwig in je hart.
Lieve Joris, Katleen, Jan en Eline,
mijn grote broer met zijn kleine hartje en
zijn mooie gezinnetje. Ik zie jullie graag.
Voor eeuwig in jullie hart.
Lieve familie Goemans,
mijn schoonfamilie waar ik altijd een warm welkom kreeg.
Kathleen, bedankt voor de hartverwarmende vriendschap
en alle goede zorgen. Christine, bedankt voor alle lieve
gesprekken. Voor eeuwig in jullie hart.
Lieve vrienden van Sabouge,
mijn chirovrienden die er gewoon altijd zijn.
Oneindig met elkaar verbonden. Koester elkaar en
deze vriendschap. Voor eeuwig in jullie hart.
Lieve familie, collega’s, vrienden, kennissen,
Geniet van het leven, elke dag.
Er zijn zoveel mooie dingen.

Wij nodigen jullie vriendelijk uit, om samen met ons,
afscheid te nemen in de Darwinzaal van de Zoo van Antwerpen,
Koningin Astridplein, 2018 Antwerpen (hoofdingang)
op zaterdag 27 juli 2019 om 11.00 uur.
Samenkomst vanaf 10.30 uur.
Rouwadres: Koen en Luka Goemans, Krijgslaan 82, 2610 Wilrijk

