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Liefste Guy,

†
Dankbaar gedenken wij

Guy Van de Sande
° Bonheiden op 25 augustus 1969
† Ramsdonk op 12 november 2021
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Oud-Chiro Leider

Papa,
Ik vraag me af waar je nu bent. Je stapt waarschijnlijk één
van de vele wandelingen die je maakte maar deze die je
niet herkent. Of misschien ben je wel op één van de vele
reizen waar we samen veel plezier hadden, maar bij deze
reis heb je jammer genoeg geen eind bestemming kunnen
plannen. ‘K denk wel dagelijks terug aan de tijden waar je
me naar vele voetbalwedstrijden moest rijden zonder ooit
te klagen. Ook al vond je voetbal niet om aan te staren.
Ik wou dat ik een dichter was,
dan was ik nu ook dichter bij jou.

Van kindsbeen af was je al een sloeber, af en toe kattenkwaad
uithalen hoorde daar zeker bij, vooral op de vele familiefeesten
met die andere drie musketiers, de mannen van 69.
Je was ne rakker, overal waar je bij was werd er veel gelachen
en plezier gemaakt.
Je was ne kerel, op professioneel gebied in de voetsporen van je
vader getreden. Hoe trots waren onze ouders, en in het bijzonder
onze pa.
Je leven was eigenlijk één groot chirospel, met een lach,
met een traan, met plezier, met vriendschap…
Maar we weten dat je een enorme strijd moest voeren, die je
uiteindelijk te veel is geworden. Je koos voor rust, vrede en
zwijgzaamheid. We hopen dat je nu de rust hebt gevonden,
want dat verdien je.

Papa, we gaan je ongelooflijk hard missen.

Het welzijn van je kinderen was nog je grootste bekommernis,
maar geen nood, we gaan er alles aan doen om jouw taak daarin
over te nemen.

p.s. Jij was ook altijd één van onze beste vrienden

Geen enkele dag zal nog hetzelfde zijn.
Rust zacht liefste Guyke. We gaan je ontzettend hard missen.
Je familie

