
Voor een dag van morgen

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens.

Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man
alleen maar een vrouw,
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.
                Hans Andreus

rouwatelier

Uitvaartzorg Lesage - Groot-Bijgaarden

Guy 
5 maart 1933 - 29 maart 2022



De uitvaartplechtigheid met de asurne, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatshebben in de Heilige Dominicus Saviokerk (Stationsstraat 275) te Dilbeek 
op zaterdag 2 april 2022 om 14.30 uur.op zaterdag 2 april 2022 om 14.30 uur.

Samenkomst aan de kerk vanaf 14.15 uur.

Na de plechtigheid zal Guy een mooie plaats krijgen bij hem thuis, bij zijn geliefde.

Een laatste groet aan Guy kan gebracht worden in het funerarium Lesage, 
Brusselstraat 282 te 1702 Groot-Bijgaarden op vrijdag 1 april 2022 van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Hanssens – Vandekerckhove 
                    p/a Uitvaartzorg Lesage
                    Brusselstraat 282
                    1702 Groot-Bijgaarden
Online condoleren: www.funerbel.be

Marcella Vandekerckhove zijn liefhebbende partner

Fawzia Hanssens en Louis Hillebrand
 Rutger en Caroline
  Lenhard en Maxim
 Helena en Joris
  Arwen, Samuel en Elias
 Joram en Anouk 

Hans Van Mechelen vader van Rutger, Helena en Joram, goede vriend van Guy

Arne Hanssens en Gilberte Bayens
 Jarl
 Sim en Sara

Frieda Schelfthout moeder van Jarl en Sim

Jørn Hanssens en Leen Pappaert
 Brent en Emily
 Fara
   zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn zussen Marie-Jeanne, Marie-Rose (†), broer Daniël, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

Dank aan zijn huisarts Dr. Bart Vanhove voor de uitstekende zorgen.

Guy Hanssens
Geboren te Jette op 5 maart 1933 

en overleden te Jette op 29 maart 2022


