
Gedenkt mij niet

Gedenkt mij niet bij leliën of rozen
Gedenkt mij bij de Vlaamse leeuwenvlag
Want heel mijn leven heb ik, zonder haat 

of zelfbeklag voor dit bedreigd symbool gekozen.
Aleidis Dierick

Zij was een trouw lid
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BEHOED HET UWE!

Aleidis

Aleidis Verbruggen - Dierick

Geboren te Antwerpen op 27 juli 1932 
en thuis overleden te Mere op 17 oktober 2022.

Dochter van 
Renaat Verbruggen 1904 - 1993 en van Isa de Bois 1906 - 1992

55 jaar toegewijde echtgenote van 
Ray Dierick 1919 - 2008

Moeder van Godelieve, Johan, Beatrijs, Katelijne, Hilde, Patrick en Bart
en schoonmoeder van hun trouwe levensgezel Gaston, Yvonna en Hella

Grootmoeder van Sara, Rachel, Damaris en Rafael
van Lien, Alicia en Alexander, van Pieterjan en Sebastiaan, 

van Kim en Bram, van Aaron en Lucie.

Zus van Maria en Alex Colen, van Lydia en Lode Horemans, 
van Walter en May O’Toole, van Reinhilde en Ides Bulcke.

Overgrootmoeder en tante van haar dierbare grote familie

Trouwe vriendin van velen
van Walter, van Luc Vermeulen, van Elia, van Gaby,van Bert Bevers,

van Frans Depeuter, van Maureen en Mary, en van Adelheid

DANKBAAR VOOR HUN GENEGENHEID



Deze rouwbrief geldt als enige kennisgeving

Gedenkt

Aleidis Dierick
Dichteres

Verweer

Eenieder weet wel wáár ik sta. Ik sta terecht
voor lichtgelovigen die mij niet echt

gelezen hebben, maar een oordeel vellen 
op grond van wat door anderen werd gezegd!

Dit mag men weten: ik ben niemands knecht.
Al word ik tot de droesem uitgedregd,

ik wacht nog altijd op die ene regel
waarin ik roei van de verkeerde plecht!

Ik ben niet zozeer uit op een gevecht,
maar wat niet goed is, vrienden, noem ik slecht

en wat mijn tegenstanders ook beweren
ik ga, zolang ik leef, mijn eigen weg!

   Anton Van Wilderode

Afspraak

Zeven maal om de aarde te gaan
als het zou moeten op handen en voeten;

zeven maal, om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.

Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,

kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan

zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

     Ida Gerhardt

Woningloze

“Alleen in mijn gedichten
kan ik wonen. Nooit vond ik 

ergens anders onderdak, 
voor eigen haard voelde ik nooit een zwak,

mijn tent werd door de stormwind
meegenomen... 

    Jan Jacob Slauerhoff 

Wens
“In alle stilte, als asse, deze aarde te verlaten, 

zonder aanwezigen, in de stille avonduren, te worden, als asse,
vrijgegeven aan de grote ruimte van een warm Vlaams dorp.”

Dank u allen en tot ziens

Aleidis


