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In liefde laten gaan

Yvo Sannen
echtgenoot van

Marie-Paule Claeys

° Zelem, 4 december 1947

† Leuven, 2 september 2022

De tuinman en de dood
Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’ -

Van middag - lang reeds was hij heengespoed -
Heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.

‘Waarom,’ zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
‘Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?’

Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ‘t,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen ‘k ‘s morgens hier nog stil aan ‘t werk zag staan,
Die ‘k ‘s avonds halen moest in Ispahaan.’

P.N. van Eyck



Yvo heeft besloten zijn lichaam te schenken
aan de medische wetenschap.

Om deze reden zal er
geen rouwdienst of uitvaart plaatsvinden.

Wij willen Yvo samen met u gedenken
met een groet aan de familie bij ons thuis,

Stationsstraat 122, 3545 Zelem-Halen.
op woensdag 7 september 2022 van 18.30 tot 19 uur.

Geen bloemen of kransen.

 Marie-Paule CLAEYS 
    zijn echtgenote,

 Nicolas en Vicky SANNEN-PHILIPSEN
  Liselotte
  Jasper

 Tim en Isabelle SANNEN-CARRARO
  Maxime

    zijn kinderen en kleinkinderen,

 Martin en Gaby SANNEN-THOELEN
  Inge SANNEN (zijn petekind) en kinderen
  Koen † SANNEN
  Peter en Martine SANNEN-BAERTS en kinderen

 François en Dany † DEVILLE-CLAEYS en Annemie
  Manu en Hilde DEVILLE-WINTERS en kind

    zijn broer, schoonbroer, schoonzussen,
    neven en nichten.

 Neven en nichten van de families
 SANNEN, DAS, DE VETTER en CLAEYS.


