
KRIS GELAUDE 

Leg mij dan zachtjes 

in de koele aarde, 

nu ik de lengte van de dagen 

niet meer hoef te dragen. 

Dit lichaam is voorbij, 

hoewel nog zwaar van liefde en verlangen. 

Maar licht ook als een korrel zand, 

die meegenomen door de wind 

alle gewicht verliest 

om rust te vinden onder stille sterren. 

Geef me die vleugels. 

Geef me vrij. 

 

Maar herinner mij. 

Verberg mijn naam niet 

tussen plooien van verdriet. 

Bewaar hem als een handvest 

of een lied dat door je hoofd blijft spelen. 

Zolang ik voort besta in tekens en verhalen, 

zolang nog hoor ik bij dit leven. 

 

Met stil verdriet melden wij u het overlijden van 

Mevrouw 

Martine Van Diest 
Weduwe van Dirk Poldervaart 

 

Geboren te Anderlecht op 29 januari 1953 en 

stil ingeslapen te Ruisbroek op 12 juli 2021. 

 

De afscheidsdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatshebben in het crematorium van Ukkel (Stillelaan 61) op vrijdag 16 juli 2021 om 14u. 
 

Samenkomst in het crematorium om 13u45. 
 

Op een later tijdstip zal Martine haar urne bijgezet worden in het urneveld op de begraafplaats 

van Ruisbroek en dit in intieme familiekring. 
 

Voor wie dit wenst is er de mogelijkheid om Martine nog een laatste groet te brengen in het funerarium 

van Onnockx te Dworp, Alsembergsesteenweg 554, en dit op donderdag 15 juli 2021 van 18u tot 18u30.  

 

GEDENK HAAR ZOALS ZIJ WAS 

 

Stijn en Mieke Poldervaart - Rottiers, 

 Viktor, 

 Leonore, 

 Renèe, 

Dries en Litsa Poldervaart - Dereymaeker, 

 Levy, 

 Lily, 

 Mauro,         haar kinderen en kleinkinderen 

 

Luc en Linda Van Diest - Breda en kinderen,      

Karin en Roland Poldervaart - Massaert en kinderen,   haar broer, schoonzussen, schoonbroer, 

           neven en nichten 
 

† Alfons en † Simonne Van Diest - Vandenberghe,    haar ouders 

Janny en † Marcel Poldervaart - Van der Straeten,    haar schoonouders 

 

De families Van Diest, Poldervaart, Vandenberghe en Van der Straeten. 

 

Rouwadres: familie Van Diest p/a Onnockx, Alsembergsesteenweg 554, 1653 Dworp 

  Online condoleren kan via www.onnockx.be 


