		

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe ’n beetje.
En alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.
Maar op ’n keer
dan ben je aan je
laatste beetje toe.
- Toon Hermans-
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Wij nemen afscheid van
Dit melden u

Chris Fransen
echtgenote van

Frans Moons
Geboren te Grobbendonk op 2 februari 1946
en zachtjes ingeslapen in het woonzorgcentrum
Millegem te Ranst op 26 juli 2022.

De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgehad in beperkte kring.
De begraving van de asurne heeft een plaats gekregen
in het urnenveld op de begraafplaats van Emblem.

Ween niet. De dood is niets,
ik ben slechts aan de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we voor elkaar waren,
zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me
steeds genoemd hebt.
Spreek tegen me zoals weleer,
op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis,
zoals je het altijd hebt gedaan.
Zonder hem te benadrukken,
zonder zweem van droefheid.
Het leven is wat het altijd geweest is.
De draad is niet gebroken!
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Nee, ik ben niet ver, maar juist
aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw
ontdekken en er de tederheid terugvinden.
Dus, droog je tranen en ween niet,
als je van mij houdt.
				

Frans Moons		

haar echtgenoot

Liesbet † en Tjörven Moons - Rosson
Katrien en Kurt Moons - Vermeiren
Hanne
Daan
Annemie en Kim Moons - Van Weyenbergh
Lennert
Nore
Natalie Moons				
				

haar kinderen
en kleinkinderen

Maria en Herman Fransen - Dens
kinderen en kleinkinderen
				

haar zus, schoonbroer
neven en nichten

De families Fransen en Moons
Met dank aan haar huisarts dr. Leysen, dr. Troch en haar team,
alsook het personeel van het woonzorgcentrum Millegem
te Ranst voor de goede zorgen.
Rouwadres:
Familie Chris Fransen
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier
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