
Wie de bovenzinnelijke aard van  

Mijn verschijnen en handelen kent, 

wordt na het verlaten van zijn lichaam  

niet wedergeboren in de stoffelijke wereld, 

maar bereikt Mijn eeuwige woning, O Arjuna. 

 

 

Ilona Van Muylem 

 

Geboren te Ninove op 31 januari 1948 

en overleden te Ranst op 9 oktober 2021 

 

 

Mama heeft tot het einde van haar leven  

haar kruis waardig gedragen. 

Het was een lange lijdensweg. 

Met blijdschap, liefdevolle en verheven  

blik keek ze uit naar haar bevrijding. 

 

 

De asverspreiding op de begraafplaats te Schilde 

heeft plaatsgehad in intieme kring op vrijdag 15 oktober 2021. 

 

 

 

 

 

 

Dit melden u met dankbaarheid : 

 

Marleen De Bolle, 

Christel De Bolle en levenspartner Luc Braeckmans, 

haar kinderen, 

 

Willy De Bolle,      de vader van haar kinderen, 

 

de families Van Muylem, De Bolle en Vandeperre. 

 

 

 

Met oprechte dank aan haar huisdokter dokter Cloodts Carine - met     

oprechte dank aan het verplegend, verzorgend, paramedisch,          

schoonmaak en technisch, administratief en het keukenpersoneel van    

het woonzorgcentrum Millegem te Ranst - met oprechte dank aan        

directeur Frank Van Hal van het woonzorgcentrum Millegem te Ranst – 

met oprechte dank aan de bewoners van het woonzorgcentrum Millegem 

te Ranst – met oprechte dank aan Kathleen Servaes voor de goede     

zorgen - met oprechte dank aan het team Sint-Jozef ziekenhuis te Malle – 

met oprechte dank aan dokter Benôit Bourdeau en zijn team -               

met oprechte dank aan Nand Van Ouytsel (FEET) – met oprechte dank 

aan Professor dokter Wang Zhongbin (Traditional Chinese Medicine) – 

met oprechte dank aan dokter Anil Kumar Mehta (Prakash Deep Institute 

of Ayurvedic Sciences India) – met oprechte dank aan dokter Franklin      

Delano Lafour (natuurgeneeskundige). 

 

Correspondentieadres :  Firma Louis De Cock nv 

 De Bruynlaan 177, 2660 Hoboken 

 Firma Louis DE COCK nv - begrafenisonderneming - De Bruynlaan 177, 2660 Hoboken 

tel info : 03/827.34.77 - info@firmadecock.be - www.firmadecock.be 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O telg van Bharata, 

 

geef je volkomen aan Hem over. 

Door Zijn genade zul je bovenzinnelijke vrede vinden 

en de allerhoogste en eeuwige woning bereiken. 

 

 

O telg van Bharata, 

 

de ziel in het lichaam 

is eeuwig en kan  

nimmer worden  

gedood. 

Daarom hoef je om 

geen enkel schepsel 

te treuren. 

 

 

 


