
«Lieve Mil, rust nu maar zacht»
WESTERLO-OOSTERWIJK

Meer dan zevenhonderd familieleden en vrienden hebben gisteren in de
Oosterwijkse kerk afscheid genomen vanMil Boeckx. De 48-jarigeman
verloor vorige week vrijdag zijn strijd tegen de zware en ongeneeslijke
ziekte ALS. «Hoewel je gevangen zat in je eigen lichaamwas je zó sterk
om toch nog een benefiet te organiseren. Je wilde geld inzamelen voor
jouw lotgenoten om ze een betere toekomst te geven. Dat was jouw streef-
doel en het is gelukt. LieveMil, rust numaar zacht. Je hebt het verdiend.»

JOLIEN BOECKX

Op1juni, tweemaandengeleden
altijdensdebenefiet ‘SOSALSMil
Boeckx’,kwamenermassaalveel
bezoekers naar het kerkplein in
Oosterwijk. «Toen al waren we
met zo veel mensen rond Mil en
vandaag zijnwe opnieuwmet zo
velen samen om bij Mil te zijn»,
begon de priester de afscheids-
viering. «1 juni was jouw streef-
doel. Dat moest en zou een feest
worden om nooit te vergeten.
Zoiets hadden we in Oosterwijk
nognooitmeegemaakt»,vertelde
Mil’s vrouw Nicole in een tekst
die ze liet voorlezen. «Je genoot
enorm van alle mensen om je
heenentoverdedantelkensweer
die lieveglimlachop jegezicht.»

Uitdaging
Milkreegmetzijnbenefietevene-
ment vierduizendmensen bij el-
kaarenzameldemeerdan70.000

Dekistmet het stoffelijk overschotwordt de kerk buitengedragen. Foto De La Cruz

PAKKENDAFSCHEIDVANALS-PATIËNT DIE GELD INZAMELDEVOOR LOTGENOTEN

Deoverledene,Mil Boeckx. DLC

afscheidsviering door, speelde
een live-orkest en kwam de He-
rentalse zangeres Laura Van den
Bruel,betergekendalsAiris,haar
versie van ‘Hallelujah’ live bren-
gen. Een moment waarop ieder-
een in de kerk naar zijn zakdoek
greep.

Plezier
De hele begrafenis lang zijn
mooieafscheidswoordenvoorge-
lezen. Op het einde las de beste
vriend van Mil, Gert Lemmens,
nogeenpakkendafscheidswoord
voor over de laatste weken en
urenvanMil. «Ik ging elkemaan-
dagbijMilenNicole langsomwat
te babbelen en plezier temaken.
Het deed deugd om te zien hoe
Mil daarvan genoot. Zelfs toen
zijn toestand verder aftakelde,
konhijplezierhalenuitdekleine
dingen die hij nog kon», schetste
Gert zijn ontmoetingen met Mil.
«Altijd ging ik met een goed ge-
voel naar Mil en Nicole. Telkens

als iknaarhuisging,voelde ikmij
nog beter omdat ik Mil had zien
lachen.»
«Maar de jongste weken was het
echt anders», ging Gert verder.
«Toen ikdiebewustevrijdagnaar
Mil ging, waren het gevoel en de
sfeer helemaal weg. Ik had af-
scheidgenomenvanMil,maarhij
vroegmeomterugtekomen.Dat
was het ergste moment in mijn
leven,maartegelijkookhetaller-
mooiste», bekende Gert. «Mil
vroeg me toen om zijn laatste
wens te vervullen en datwas om
opdedag van zijn begrafenis een
vat tegeven.BijdezeMil,nodig ik
iedereenuitomsameneenglaas-
je te komen drinken om 18 uur
(gisteravond, nvdr) in mijn Fox
Café.»

You ’ll never walk alone
Deafscheidsvieringwerdafgeslo-
ten met het liedje ‘You’ll never
walkalone’,het lievelingsliedvan
MilBoeckx.

Jouwstralendelachzullenweons
altijd blijven herinneren. Dit is
geen vaarwel Mil, maar een tot
ziens. Jebentnumetonzevaver-

enigd. Wat zullen jullie veel te
vertellen hebben.» Exact 27 jaar
geleden isMils vaderbegraven.
Tussendemooieliedjestijdensde

Het terras vanFoxCafé gisteravond,waar familie en vrienden samen een glas dronken en de laatstewens vanMil vervulden. De La Cruz

DIE BENEFIET
WAS DE
GROOTSTE
UITDAGING
VOOR MIL
Broer en moeder

euroinvoordeALS-liga. «Hetwas
Mil zijnwensomgeld in tezame-
len voor de ALS-liga, want op die
manier zou hij zijn lotgenoten
aaneenbetere toekomstkunnen
helpen. Die benefiet was zijn
grootste uitdaging. Onze Mil ge-
noot er met volle teugen van»,
vertelden Mils broer Jef en zijn
moeder in een tekst die werd
voorgelezen.«Nadebenefietging
het snel achteruit. Hoe zwaar de
lijdensweg voor jou ook was, wij
konden alleen toekijken en zien
hoesterkenoptimistischjebleef.


