
        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen : “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Gaat heen en maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader 

en de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 

En zie, Ik ben bij u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld”.                               Matteüs 28, 18-20 



                                           
                                                    
                                                                         Dankbaar aandenken aan 
                                                                                  
                                                                   DE HEER

                        
                                                       weduwnaar van mevrouw Angèle De Keyser
 
                                                           geboren te Nazareth op 16 februari 1932
                               en overleden in het Sint. Vincentiusziekenhuis te Deinze op 6 december 2020.

                                                                                Ex-Ereschepen van Nazareth
                                                                                      Ex-voorzitter Middenstand
                                                                                                    Lid van Neos

                                              

                                                                  

       Firmin Voet

Dit melden u : 

Guy en Monica Voet - Corona                                                                                                                                                                           zijn kinderen

Andreï Voet                                                                                                                                                                                                                             zijn kleinkind

(†)Omer en Agnès Van Lancker - Voet, kinderen en kleinkinderen
(†)Omer en Solange Pauwels - De Keyser, kinderen en kleinkinderen
(†)René en Georgette De Keyser - Bassez, kinderen en kleinkinderen
(†)André en Chrétienne De Keyser - Heyerick, kinderen en kleinkinderen                                               zijn zus, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten

De families Voet - De Keyser - Vincent - Janssens

Met dank aan zijn verpleegsters van het Wit-Gele Kruis.
Een speciale dank aan zijn beschermengels-buren Marc De Vreese en Ivonne De Kocker.

                    De uitvaart, gevolgd door de bijzetting in de urnekelder op de parkbegraafplaats te Nazareth, vond plaats in beperkte kring.

Rouwadres : Warandestraat 21, 9810 Nazareth                                                                                               online condoleren via www.uitvaarteveraert.be
                                                             

                                                                                             

                       

                                                             

Firmin was zijn naam, maar ik zei opa, of Pépé, zo sprak ik hem aan en niet bij zijn naam,
alhoewel hij mijn grootvader niet was. De immer te vrezen maar toch altijd beminnelijke opa.

Dank je wel Pépé voor alles wat je ons gaf, wij danken God de Heer voor jouw leven, en komen
door te bidden bij Hem tussen opdat hij je vlug opneme in Zijn Hemelrijk. Dank je wel voor deze
maanden die we samen nog doorbrachten, voor wat we in je huis mochten leren door met jou te leven.
Het waren geen moeilijke dingen zoals we van tevoren verwachten vanuit ons verre Mexico;
jij gaf ons zin door ons bij jou toe te laten om je te begeleiden en te verzorgen in alle moeilijkheden
waar je arme hoofd je dwars kwam te liggen.

Dit zijn dan mijn herinneringen aan deze goede tijd: Je wist niet meer van waar of wat en werd er kwaad om,
wanhoop vervulde je omdat je je thuis niet meer vond daar waar je huis was, en van de angst daaromtrent 
werd je zeer kwaad, en dan wou je alleen nog maar naar buiten om nog te zoeken wat er niet meer was, 
daar je zelfs jezelf niet meer tegenkwam want je herkende niet wat er me je aan het gebeuren was, 
en we brachten je terug thuis in je huis, mijn arm onder de jouwe tot zelfs als het buiten al onder de 8 graden 
koud was, en omdat je nog altijd op stap wilde, trokken we je steeds warmere kleren aan, drie pullovers
boveneen soms. Guy was er ook altijd bij met een helpende arm als we je moesten recht zetten of dichter
aan tafel. Je was al vergeten dat Mémé gestorven was, want je vroeg waar ze was. En dan vroeg je ons ook 
wat je nu moest doen, wanneer je moest gaan slapen en waar en hoe, en of je nog moest eten,
want je wist het niet meer. We aten samen elke dag, en je was altijd enthousiast over mijn keuken, 
zelfs soms over mijn Belg-Mex schotels, en voor jou bleek dikwijls het sedert veel vroeger bekende
opnieuw helemaal nieuw, alsof je het voor de eerste keer ontdekte. Maar ook gaf je ons altijd je hand
in je grote verwardheid, je omarmde ons, lachte samen met ons, je leerde me << een klein beetje >>
goed uit te spreken en je was content met mijn schamele vorderingen. We gaven elkaar een kus elke morgen,
je lachte samen met Andreï en je riep hem ook tot de orde, maar elke avond weer gaf Andreï je jouw
welterusten kus wat je deugd deed.

Dit alles is bij ons achter gebleven als een mooie herinnering, en vandaag voelen we ons erg geraakt 
en verlaten door je plotse heengaan. Ik bedank je in naam van al onze vier zonen voor wat we van jou
mochten ontvangen over de jaren en nu vooral in deze periode. We hopen zeer sterk dat je vlug Mémé mag 
terugzien na drie jaar eenzaamheid. We zullen altijd van je houden, Pépé.
Te queremeos siempre, Pépé.                                                                     je schoondochter, Monica.
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