
“Ware vriendschap”. Zijn lijflied.
Het laatste wat hij zong.

Enkel dan was hij nog verstaanbaar... 
maar tevens bijzonder helder:

houd vast vriendschap en trouw, 
wees loyaal in uw engagement 

voor de gemeenschap en vooral... 
heb elkaar lief. 

Laten we het ‘lieke van Jan De Vuyst’ zingen, 
en het aanleren aan onze kinderen.

Begin al maar te oefenen. 

Jan De Vuyst
1934 - 2021

Ware vriendschap zal niet wijken,
ook al gaat de tijd voorbij.

Ook al mag men verre lijken,
ware vriendschap blijft steeds bij.

Heer, geen uur is er geslagen
of ik heb aan u gedacht.

Zorgen wil ik voor u dragen
en u helpen dag en nacht.

Eerst als rotsen druiven dragen
en daaruit vloeit klare wijn.

Of mijn doodsuur is geslagen
houd ik op uw vriend te zijn.

Moge eens de avond komen,
rustig, vredig na sterke jacht.

Blijven wij van vriendschap dromen
voor het vallen van de nacht.

WARE VRIENDSCHAP



ALLES VAN WAARDE 
IS WEERLOOS

Wij gedenken het prachtige leven van

Jan De Vuyst
Geboren te Aalst op 29 augustus 1934 en thuis,

 in familiekring overleden te Aaigem op 31 mei 2021.

Kapitein-commandant bij de reserve 
Ridder in de Leopoldsorde

Commandeur in de Kroonorde
Lid van talrijke verenigingen

 
De uitvaartplechtigheid in de Sint-Niklaaskerk te Aaigem zal,

gezien de huidige omstandigheden, plaatsvinden in beperkte kring op
vrijdag 4 juni 2021 om 11.15 uur.

Aansluitend begeleiden wij Jan naar zijn laatste rustplaats
in het familiegraf op de begraafplaats te Aaigem.

De namis zal plaatsvinden in voornoemde kerk
op zaterdag 28 augustus 2021 om 18.30 uur.

Hij was:

echtgenoot van
 Alma De Winter

vader van 
 Hildegard, Hilbrand en Reinold

grootvader van 
 Arthur, opafiets voor Tijl en Anna

broer van 
 Gustaaf en Paul (†)

Zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten delen ook in hun verdriet.

De families: De Vuyst - De Winter - Beerens - Adriaens

Een oprecht dankwoord aan Hilde, Jonas en Lindsay van de thuisverpleging.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Jan een afscheidsgroet brengen 
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op woensdag 
en donderdag telkens van 19.00 tot 20.00 uur.

 
Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael t.a.v. familie De Vuyst - De Winter
            Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

†


