
Lily



haar mama en papa
     Wendy Reynders en Guy De Raeve

haar grote broer en grote zus
     Louis
     Liv

haar opa, oma, opa Bree en moeke Bree 
     Melchi † en Linda Reynders-Vaes
     Marcel en Els De Raeve-Gielen

haar nonkels, tantes en nichtjes
     Kelly en Tom, Lya, Hanna
     Jessy en David, Gitte

haar stoere peter
     nonke Steven en tante Tina

haar trouwe viervoeters
     Nikki, Saartje † en Nina ¨

Voor de goede zorgen danken wij
     dokters en verplegend personeel van de kinder oncologie
     van het UZ Leuven,
     Kites team,
     haar huisarts dokter Geert Wouters, 
     haar thuisverpleegkundige Sandra,
     haar school Klaver 3 te Vleugt,
     Juf Connie, Juf Stien en de medeleerlingen,
     de buren voor hun steun.

Geen bloemen of kransen, liever een gift 
t.v.v. het kinderkanker fonds op rek. nr. BE31 2850 3053 8255 
met vermelding Lily De Raeve.

Rouwadres:
 Lily De Raeve
 p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen

Sinds 23 december 2022 staat onze wereld stil.
Lily heeft in het bijzijn van haar naaste familie

het gevecht tegen haar ziekte verloren.

We kregen Lily 7 jaar geleden toevertrouwd
op 12 augustus 2015 in Hasselt. Daar begon haar avontuur.

Aanhankelijk, speels, dapper, lief, clown, goedlachs, eigenzinnig
als een zotte doos begon zij het leven te ontdekken.

Zo kwam zij terecht op de Vrije Basisschool Klaver 3 in Vleugt.

Samen met haar mama, papa, grote broer en grote zus
bouwden zij een warm nest uit in Paal.

Voor een stil moment bij Lily bent u welkom
op donderdag 29 december 2022 van 18.30 tot 19 uur
in aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3, 3545 Zelem-Halen.

Met veel verdriet, maar ook dankbaar willen we  
in aula ‘de Heyde’ in intieme kring stilstaan
bij de plaats die Lily in ons leven inneemt.

Na de crematie krijgt de urne
een mooi plaatsje bij ons thuis.
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Online condoleren: www.hansen-uitvaartzorg.be   


