
Nadat wij 5 jaar voor hem 
hebben mogen zorgen, 

is tot onze grote droefheid uit 
ons gezin weggenomen 

mijn lieve man, onze 
behulpzame vader en trotse opa

Rien 
Verboven

echtgenoot van

Rumolda 
van Beek

* Chaam, 6 oktober 1948 
† Chaam, 17 februari 2021

We bedanken iedereen voor de goede zorgen, 
bezoekjes, belangstelling en steun. 

Familie Verboven - van Beek



Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt om het afscheid 

in besloten kring te laten plaatsvinden.

We stellen u in de gelegenheid de dienst live mee te volgen via www.uwafscheidonline.nl 

op maandag 22 februari 2021 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid om afscheid van Rien te nemen op zondag 21 februari 2021 van 

10.30 tot 11.00 uur in het uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau. 

De familie zal hier zelf niet bij aanwezig zijn.

Wilt u de familie toch schriftelijk een warm hart toedragen dan kunt u dat doen door 

een kaartje te sturen of een condoleance achter te laten op 

www.begrafenissencreemers.nl

De familie zou het op prijs stellen als u een gift wil geven aan de wensambulance 

in de daarvoor aanwezige collectebus.

Vandaag begraaf ik jou in mij
Niet in de aarde, niet in de kist
Niet bij die bomen in de ochtendmist
Daar ben jij niet, jij bent veilig in mij.
 
Vandaag begraaf ik jou in mij
Niet bij die steen in die lange rij
Al die oude namen, daar hoor jij niet bij
Nee, vandaag begraaf ik jou in mij.
 
Dan kan ik met je praten en antwoord geven
Dan blijf je leven in mijn leven
Hier neem mijn ogen en kijk met mij
Neem mijn voeten en loop met mij
Wij gaan naar huis toe, wij allebei
Vanaf vandaag leef jij in mij.
 
Ik zal twee levens leven met jou in mij.

Rumolda

David en Carolina

 Myrthe

 Thijn

 Benthe

Esther en Pim

 Jamie

 Xavi

 Revi

Corr. adres :  Wolfsdonk 21
 4861 BA Chaam


