
 

 

 
“Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven.  

Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.” Johannes 11: 25 

 

A morte não é nada.  

É somente uma passagem de uma dimensão para outra. Augustinus 

 

 
 
Veel te vroeg is van ons heengegaan onze lieve zoon en broer 

 

Gabriël Mbuku  
Zoon van Gracia en Kimfuta Pesoal – Mbuku 

Broer van Bowa, Vincente, Beatrice, Christuvie, Joanne, Helerona 
 

 
Geboren te Groningen, Nederland, op 19 maart 2002 en ten gevolge van een verkeersongeval heengegaan in het 
Universitair Ziekenhuis te Gent op 14 april 2017, 
omringd en bijgestaan door zijn geliefden en de zorgverleners.  
 
 

Leerling van 2BVL in het Onze-Lieve-Vrouwcollege Campus Centrum 
 
Dit melden u zijn ouders, zussen en broer : 

 
Gracia en Kimfuta Pesoal - Mbuku,  
 

Bowa, Vincente, Beatrice, Christuvie, Joanne en Helerona,  
  

Nemen eveneens deel in de rouw:  
 
zijn grootvader, ooms, tantes, neven en nichten, 
zijn medeleerlingen en vrienden, leerkrachten en directie van zijn school. 

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Gabriël  
tijdens de plechtigheid die plaatsheeft in “Christengemeente De Hoeksteen”,  
Gentse Steenweg 212, te Zottegem (rechtover Colruyt),  
op zaterdag 22 april 2017 om 15.00 uur. 
 

Mogelijkheid tot groeten en condoleren na de plechtigheid. 
 

Daarna begeleiden wij Gabriël naar zijn laatste rustplaats  
op de stedelijke begraafplaats van Zottegem in de Kluisstraat,  
waar hij te ruste wordt gelegd in het familiegraf. 

 
Dank en waardering gaan uit van ons, zijn ouders, zussen en broer,  
naar alle mensen die Gabriël tijdens zijn leven een warm hart toedroegen  
en vooral zij, die hem en ons de laatste dagen hebben bijgestaan met hun zorgen : 
dokters, zorgverleners, hulpdiensten en eveneens de heer burgemeester, 

directeur en leerkrachten, de mensen van “Christengemeente De Hoeksteen”  
en nog zovele andere lieve mensen voor hun hulp en genegenheid. 

 

 

Mogelijkheid tot condoleren : Wiris uitvaart t.a.v. “Familie Gabriël Mbuku” 
Klokfontein 3 te 9620 Zottegem of online www.wiris.be - gsm 0475/28.44.08. 

 


