Wanneer een boot achter de horizon verdwijnt,
dan is hij niet weg,
wij zien hem alleen niet meer.
E. Kübler-Ross

Dankbaar willen wij in ons hart bewaren,
het leven en de liefde van …

Mevrouw

Elza Biesemans
weduwe van Jean Heuvelmans
geboren te Olmen op 8 juni 1928
overleden te Leuven
op 17 november 2020

Dag ma, dag oma, dag oma Zee.
Het is nu echt voorbij, woorden die je vaak zei als we
samen waren. Je hebt een lang en goed leven gehad.
We hebben van jou een pak mooie herinneringen. Ik
noemde je altijd ‚de bezige bij’. Je maakte graag plezier
en hield van een dansje. Je was heel assertief en
bedreven in het maken van contacten, je was niet
graag alleen, je deed graag vele telefoontjes. Je hield
van alles wat mooi, schoon en deftig was. Voor je
leeftijd zag je er nog zeer goed uit en dat maakte je
fier. Je verhuisde naar zee en daar was je heel graag, je
kon er veel volk zien passeren. Je hebt ons leren
houden van de zon en de zee. Toen jij en pa niet meer
voor elkaar konden zorgen, kwamen jullie naar Herent.
In het rusthuis maakte je nog vele nieuwe contacten.
Toen pa vorig jaar stierf, miste je hem en het ging
stilaan bergaf. De coronatijd maakte het ook voor jou
moeilijk. Je bent nu stil van ons weggegaan, terug naar
pa met wie je bijna zeventig jaar samen was. We zijn
dankbaar voor je lange leven en je afscheid doet ons
allemaal veel pijn.

Zij was de
moeder van:
Ludo en Josée
oma van:
Stijn en Sarah
Dries
Joost en Joke
Lien en Gijs
oma Zee van:
Ada en Isaac
Rune en Lobke
Loesje en Milou
Sam en Vince
Haar zus, neven en nichten.
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