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Een oprechte dank aan allen die hem
met zorg, liefde en vriendschap hebben omringd.



Liefdevol aandenken aan

Gunter Vlaeminck
geboren te Wetteren op 22 februari 1970 

en van ons heengegaan te Deinze op 9 januari 2021.

Bewoner van het DVC Heilig Hart Deinze leefgroep Labyrint

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 
heeft de afscheidsplechtigheid met de asurne 

in zaal ‘Westkouter’ te Deinze gevolgd door verstrooiing van zijn as 
op de begraafplaats te Bachte in beperkte kring plaatsgehad.

Liefste Gunter, 
 
wie had kunnen denken dat we nu al afscheid van jou moeten nemen... 
Maar genoeg gestreden, tijd om te rusten. 
We gaan je heel hard missen met je mooie lach en ondeugende blik.
Als lieve deugeniet kon je alle harten veroveren.
Puzzelen en in de roddelboekjes lezen, daar deden we je altijd plezier mee.
Het allerliefste wat je deed was op uitstap gaan met de bus,
naar de dieren gaan kijken of naar het pretpark.
Wat schaterde je op de piratenboot.
Gaan wandelen met vrijwilligster Fernande deed je heel graag.
Wanneer je dan van haar een extra “powa” (cola) kreeg 
kon je dag niet meer stuk. Wat zag je haar graag en zij jou.
Het afscheid enkele jaren geleden van je vrienden,
die moesten verhuizen naar Dageraad, viel je erg zwaar.
Stilaan omarmde je jouw nieuwe vrienden. Ze zullen je allemaal missen.
Een heel jaar keek je uit naar de kerstboom en de mooie lichtjes er in.
Het was je favoriete periode van het jaar.
Elk jaar als we de kerstboom zullen opzetten in de leefgroep 
zullen we telkens aan jou moeten denken.
Want enkel jij kon dat zo mooi zeggen “Kerstboooom” en “Lichtjes aan”.
Vanaf nu zullen de lichtjes extra hard schijnen voor jou.
We gaan je missen!
     De Labyrintjes


