
Moedig maar gelaten 
ging hij een strijd aan 
die niet te winnen viel.
Wij zagen de hoop in zijn ogen
maar hoorden de angst in zijn stem.
Hij had nog zo graag 
willen reizen naar verre landen 
en genieten van vreemde culturen.
Maar in de armen van zijn broer
begon zijn laatste reis
met een ticket zonder retour
naar een universum van sterren en licht.
        Rita

Dood. Heb geen angst. 
Talm niet voor mijn deur. Kom binnen.
Lees mijn boeken. In negen van de tien kom je voor.
Je bent geen onbekende.

Hou me niet voor de gek met kwalen
waarvan niemand de namen durft te noemen.
Leg me niet in een bed tussen kwijlende kinderen
die van ouderdom niet weten wat ze zeggen.
Klop mij geen geld uit de zak
voor nutteloze uren in chique klinieken.

Veeg je voeten en wees welkom.
(Eddy van Vliet 1942-2002)
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De heer

Walter Andries
zoon van wijlen Marcel en Christiana Andries - De Geest

geboren te Zandbergen op 24 augustus 1955 en 
plots overleden te Geraardsbergen op 15 december 2020

Uit zorg voor elkaar nemen we afscheid in beperkte kring 
gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Geraardsbergen.

U kan online condoleren via www.uitvaartverzorginggeert.be

Laat Walter verder leven in uw herinneringen

Hij blijft verder leven in het hart van:

Herman en Gisèle Andries - Coessens
Johan en Rita Andries - De Geest
Sonja Andries   zijn broers, zus en schoonzussen

Christophe en Nele Vandenbossche - Andries en kinderen
Ewoud en Sofie Andries - Schollaert en kinderen
Thomas en Ellen Maddens - Andries en kind
Stijn en Evelien Andries - Heynssens   
Filip en Eva Colson - Andries
Maarten Andries   zijn neven en nichten

de families Andries - De Geest.

De familie dankt zijn huisarts Erik Van De Pontseele.


