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      Tuur
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Steven Soens en Waraporn Rasri
 Wanitsa Rasri
 Oska Soens zijn kinderen, kleinkinderen
 en achterkleinkinderen

alsmede zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, 
neven, nichten en verwanten

 

danken u voor uw blijken van medeleven.

Uitvaartzorg De Boever, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Lieve pepe,

na 10 jaar van dag na dag een beetje meer afscheid nemen, ben je er nu echt niet meer.
We gaan je ontzettend missen, maar we hebben zoveel mooie herinneringen die overblijven.

Je vertelde er eigenlijk nooit over, maar je jeugd en jonge jaren leken wel een negentiende-eeuwse roman, 
met passages langs een weeshuis, een Gentse textielfabriek en werken in de mijnen. Het moet geen
evidente start geweest zijn, maar ondanks dat alles had je zoveel warmte. Meme en jij gaven aan ons alle 
drie een tweede nest, waar we thuis waren. En hoe hard je ook kon foeteren op knoeiende politici, onoor-
deelkundige scheidsrechters - en vooral op die vermaledijde Ben Crabbé - op ons was je nooit kwaad.

Iedere dag stond je aan de schoolpoort om ons op te halen. Minstens een half uur te vroeg, want het 
moest vooruitgaan en zo had je tenminste tijd voor een babbeltje. Achterop de fiets bracht je ons naar
huis, altijd glimlachend en altijd babbelend. Als je niet druk in de weer was met allerhande klusjes voor
ouder wordende dametjes, dan maaktje je altijd tijd voor ons. Er werd druk geëentwintigd en je had een
eindeloos arsenaal aan zelfverzonnen verhalen en liedjes, steeds met een klein kaboutertje in de hoofdrol,
al is zelfs na al die jaren nooit duidelijk geworden wat die nu precies in het bos poogde te doen. En op
tijd en stond werd er eens gezellig gekibbeld met meme, want zoals je zei: ‘ze mag alles eten, maar
niet alles weten.’

De laatste jaren verdwaalde je langzamerhand meer en meer in je eigen herinneringen. Je raakte meer en
meer de weg kwijt maar er bleef altijd nog iets over van de pepe die we zo goed kenden. Je was altijd 
gelukkig met een bezoekje en bleef de oren van ons hoofd babbelen. Je was even bezorgd over je
achterkleindochtertje Rosa als je dat altijd over ons was geweest. En je bleef genieten van muziek, van
Pavarotti en André Rieu.

Na de dood van meme raakten er steeds meer stukjes verloren. Na twee jaar zoeken heb je haar nu
eindelijk teruggevonden. Maar zoals jij tot op het einde onze foto’s bleef koesteren - ook toen je al lang
geen namen meer kon plakken op die vaag bekende gezichten - zo zullen wij onze herinneringen aan jou
blijven koesteren. En als we het moeilijk krijgen, laten we Nessum Dorma luid door de boxen schallen. 
En bij de ‘vincero’ op het einde denken we aan jou pepe, hoe sterk je altijd gebleven bent.

Lieve pepe, rust zacht, je hebt het verdiend.
     Je kleinkinderen Eline - Gilles - Ulrike



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Gilbert Soens
weduwnaar van mevrouw Vera Hauttekeete († 2018)

geboren te Gent op 20 mei 1936
 en van ons heengegaan in het W.Z.C. Sint-Vincentius 

te Deinze op 15 mei 2020.

Iedere dag een beetje, 

steeds meer leverde je in.

Je wereld werd steeds kleiner,

wij pasten er bijna niet meer in.

Zoveel vragen zonder antwoord,

wat ging er nog allemaal in je om?

Steeds proberen alles te begrijpen 

en steeds weer afvragen:

Waarom?

Diegene die ik liefheb verlaat ik 

om diegene die ik liefhad  terug te vinden.

Een speciaal woordje van dank 
richten we graag aan de volgende mensen:

Zijn trouwe huisartsen Dr. R. Follet en Dr. J. Remy, 
die hem jarenlang met zorg omringden.

Het personeel van dagcentrum ‘De Marolle’, 
waar hij een gezellige tweede thuis vond.

Het topteam van ‘De Notelaar’ in het W.Z.C. Sint-Vincentius,
die hem een laatste en warme nest bezorgden.

Wegens het coronavirus/covid-19 
heeft het afscheid in beperkte kring plaatsgehad.  

Bedankt voor uw begrip en burgerzin.


