
    Hij zal altijd verder leven in de herinnering van:

Inès De Bruyne
 zijn echtgenote

    Nathalie en Peter De Vos - Moortgat
Sofie en Raf De Vos - Meersman
 zijn kinderen

Niels
Elien
Senne
Wout
Lies
 zijn kleinkinderen

Zijn schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

De families: De Vos - De Bruyne

Een woord van oprechte dank aan

zijn huisarts Dr. Kristel Janda,
 het personeel van Palliatieve eenheid “Charon” te Aalst

en de dokters en het personeel van UZ Gent en ASZ te Aalst.

Rouwadressen:
Oudenaardsesteenweg 472 - 9420 Erpe-Mere
Tulpenstraat 9 - 9552 Borsbeke
Tulpenstraat 10 - 9552 Borsbeke
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Omringd door zijn geliefden 
is rustig van ons heengegaan

de heer

Erik De Vos
Echtgenoot van mevrouw Inès De Bruyne

Geboren in De Pinte op 10 september 1944
en overleden in Palliatieve eenheid “Charon” 

te Aalst op 12 maart 2021.
____

Wij nemen afscheid van Erik tijdens de plechtigheid die
gezien de aanhoudende coronamaatregelen zal 

plaatsvinden, in beperkte familekring, 
in de aula van Uitvaartzorg Bael te Haaltert.

De asurne van Erik zal thuis, in zijn vertrouwde  
omgeving, een plaatsje krijgen.

Jij was mijn lieve man, een goede echtgenoot. 
Het was zo goed met jou te kunnen leven. 

Jij kon leven met de gulheid van je hart 
en je had voor elk probleem een oplossing.

Doch het laatste jaar was een stille lijdensweg 
waarin een blik, een handgebaar 
zovele woorden kon vervangen.

Jij was zo oneindig moedig.
Ook zo was het goed om bij jou te zijn.

Nu alles rondom jou stil geworden is,
lieve papa, beseffen we nog meer

de diepe waarde van jouw goedheid
en jouw innerlijke kracht.

Je zult steeds een “stukje” van ons blijven,
liefste papa, en verder leven in de gedachten

van je vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Dank voor alles, liefste man en dierbare opa
het waren onuitwisbaar mooie jaren samen.

Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg
Je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk
en geheel onterecht

je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht


