We hadden het wel zien aankomen
maar plots is er die grote leegte
nu onze Bompa is gestorven
het doet ons zo’n pijn
maar zijn mooi leven
doet ons dankbaar zijn

Opgewekt en zorgzaam, noch vragend, noch klagend
altijd stil dragend, moedig ging je door
steeds weer tot het laatste moment
het wilde niet meer ...
Dankbaar voor de intense mooie momenten van geluk
die wij samen mochten beleven
nemen wij afscheid van

de heer

Edward ‘Eddy’ Moris
echtgenoot van mevrouw Jacqueline Vercammen
‘Imker’
Geboren te Lier op 7 augustus 1938 en er thuis, warm omringd met de beste zorgen
van zijn gezin, nog snel maar zachtjes ingeslapen op Kerstdag 25 december 2018.

Je kan samen met ons afscheid nemen op volgende gelegenheden:
Met veel verdriet, maar ook met dankbaarheid willen wij stilstaan bij het leven van onze Va.
Daarom nodigen wij u vriendelijk uit om dit samen met ons te doen op zaterdag 29 december 2018
om 10.30 uur in aula Erica, Kesselsesteenweg 97 te Lier. We komen samen in de aula vanaf 10.15 uur
voor een warme handdruk aan ons. Daarna begeleiden we onze Va naar zijn laatste rustplaats op de
begraafplaats Kloosterheide te Lier, waar we zijn urne toevertrouwen aan de aarde.
Uw aanwezigheid op deze plechtigheid zal voor ons een steun en troost zijn.

Voor een stil moment bij onze Va bent u welkom op donderdagavond 27 december 2018, samen
met zijn gezin in het funerarium Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Onze Va leeft verder in ons hart en herinneringen, hij is en blijft
Echtgenoot van
Jacqueline Vercammen
Va, schoonva, bompa en grote bompa van
Patrick en Anja Moris - Bal
		
Bram en Alina
		
Jens en Senne
Werner en Martine Moris - Bastaens
		
Roel ‘zijn petekind’ en Jamie
		
Jordy
		
Jaimy
Ronald en Eric Moris - Vos
Victor en Ingrid Augustynen - Moris
		Nancy en Bart
		
Jenneke ‘zijn petekind’
			
Fien		
Peter en Kelly Moris - Van Looy
		
Giani en Femke
		
Nio
Johan en Mia Moris - Embrechts
		
Annick en Jurgen
			Owen
			
Milan
Delen mee in ons verdriet zijn zussen, broers (†), schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Moris - Nieuwejaers en Vercammen - Pets
Onze dank en waardering gaat uit naar alle mensen die onze Va een warm hart toedroegen en Eddy
met de beste zorgen omringde, onze buren, Dokter Beirinckx, Dokter van den Heuvel, Dokter Craps,
het verplegend personeel van het H. Hartziekenhuis te Lier en de thuisverpleging Lieve, Wouter Vicky en Thomas

						

Digitaal condoleren: www.funerarium-bosmans.be

Rouwadres: Familie Moris - Vercammen, p/a Uitvaartzorg Bosmans, Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier

