
Je handen hebben de onze en de dingen om je heen losgelaten.
Je kijkt niet meer door het raam naar het weer van vandaag.
Je luistert niet langer als de deur opengaat
en je zegt niet meer: kom binnen.
Je vertelt geen verhalen meer over de koers, voetbal en duiven,
Je tapt geen moppen meer.
De uitgebreide verhalen over oorlog en politiek zijn verstomd
Het is stil geworden om je heen.
Maar toch horen wij je nog spreken en zien wij
met gesloten ogen wat je deed
toen je nog gaande en staande bij ons was.
Nee, je zou pas echt dood zijn als wij je zouden vergeten
en als je ons niet meer bij zou staan met raad en daad van toen.
Dat doe je nog als we over jou verhalen vertellen:
hoe je het leven zag en de mensen.
Nee, alles is nog niet voorbij
Je leeft nog in onze verhalen over jou.

De familie dankt u voor uw medeleven en woorden van troost. 

Liefdevol aandenken aan

Pierre Blindeman
Echtgenoot van Maria Diependaele

Geboren te Buggenhout op 26 maart 1924 
en er thuis overleden op 14 april 2021.

De uitvaartliturgie in de parochiekerk van O.L.Vrouw ten Briel te Baasrode-Briel, 
gevolgd door de crematie en de asverstrooiing op het kerkhof te Buggenhout-Briel 
zal in beperkte familiekring plaatsvinden op dinsdag 20 april 2021.

Het zou mooi zijn mocht je volgende dagen eventjes aan Pierre denken. 

Hij leeft verder in de herinnering van:

Maria Diependaele                                    zijn echtgenote

Guy (†) en Betty Blindeman - De Pauw                             zijn kinderen

Nikki Blindeman en Jurgen Vandepitte                            zijn kleinkinderen
 
Ward en Nand                                    zijn achterkleinkinderen
Joppe, Warre en Jutta                            zijn plus-achterkleinkinderen

Zijn zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Blindeman, Diependaele en aanverwante families.

Met dank aan thuisverpleging Myriam Van Keer en haar team.

Rouwadres: Mostenveld 31, 9255 Buggenhout
Wie wenst kan condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be
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