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Rik
zijn grote liefde
Lisse Bennenbroek
zijn meest waardevolle schatten
Angélique Vanlessen en Jeroen Geladé
Alexander Vanlessen
Victor Vanlessen
zijn ouders en schoonouders
Florent † en Yvonne Vanlessen-Smets
Jozefa Verhooghe
Theo en Paula Bennenbroek-Ummels
zijn broers, schoonzussen, schoonbroer, neefjes en nichtje
Rony Vanlessen en Riet Goris
		 Dieter en Jasmien Smeets-Vanlessen, Ella-Marie
		 Martijn Vanlessen en Enya Cosyns
Luc † Vanlessen
Bert en Elke Claessens-Bennenbroek
		Xander
zijn nonkels, tantes, neven en nichten
zijn trouwe medewerkers van Eurosped Belgium
het ESB-Lomat rallyteam
zijn vele vrienden en kameraden

Rouwadres:
Rik Vanlessen
p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets

Op 3 november 2018 stond onze wereld stil.
Enthousiast en vol moed startte Rik de rally in Ben-Ahin.
Door een tragisch ongeval zijn we hem kwijtgeraakt.
Onwezenlijk, oneerlijk, onbegrijpelijk…
52 jaar geleden kwam Rik op deze wereld om
zijn grote avontuur te starten. Levenslustig als hij was,
ging hij elke uitdaging aan. Hij durfde dromen en ging door het
leven als een echte winnaar. Doorzettingsvermogen was zijn
belangrijkste eigenschap. Zo zette hij zijn schouders onder zijn
bedrijven ProSort en Eurosped Belgium.
Hij vond de ware liefde in Lisse.
Samen met Lisse, Angélique, Alexander en Victor
bouwde hij een warm nest uit in Sint-Truiden.
Hij leefde ten volle voor haar en zijn kinderen.
Het laatste jaar kreeg hij de microbe voor het rally rijden te
pakken en zette hij zijn schouders onder het ESB-Lomat rally
team. Ook skiën was een ware passie.
Bergen verzetten deed hij dus letterlijk en figuurlijk.
Nu kon je hem vooral terugvinden op de jeugdpleinen
van STVV als trouwste supporter van Victor.

Voor een stil moment bij Rik bent u welkom
op vrijdag 9 november 2018 van 19 tot 20 uur
in het uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76 te Geetbets.
Met veel verdriet maar ook met veel dankbaarheid willen we
stilstaan bij zijn mooie, maar veel te korte leven.
Wij nodigen u vriendelijk uit om dit samen met ons te doen op
zaterdag 10 november 2018 om 10.30 uur in de aula van het
uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets.
We komen hiervoor samen vanaf 10 uur.
Na de plechtigheid volgt de crematie en begraving
van de urne op de centrale begraafplaats
te Borgloon in besloten kring.

