
Waarom al dat vechten pa, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg pa, je wilde bij ons zijn.

Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.

Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht.

Om wat je was, zijn we je dankbaar, 
om je heengaan treuren wij.

Niets zal meer hetzelfde zijn in ons leven
maar het houden van jou en alle herinneringen, 

die zijn er en blijven verder “leven”...

De familie dankt u voor uw blijken van medeleven.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80

De strijd is gestreden, 
met telkens nieuwe moed 

Verbazingwekkend krachtig.
‘t Is op.

Zo is het goed.
Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden, 
dan mag men dankbaar zijn

als men zich van dat lijden kan bevrijden…



 
†
de heer

Alfons Limpens
echtgenoot van mevrouw Cecile De Geeter

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 19 januari 1930 en 
overleden in het AZ Glorieux te Ronse op 4 november 2021

Wij nemen in beperkte kring afscheid van Alfons in de aula van Uitvaartcentrum Geert te Brakel.

Zijn asurne wordt begraven in de urnentuin op de begraafplaats van Nederbrakel.

Online condoleren kan via www.uitvaartverzorginggeert.be

Hij blijft verder leven in de herinnering van:

Cecile De Geeter  zijn echtgenote

Patrick en Bertine Van Der Heyden - Limpens zijn kinderen

Bart (zijn petekind) en Heidi Van Der Heyden - Somers
 Tessa en Mily 
Brecht en Kimberly Van Der Heyden - Geenens
 Ian, Ilana en Ynez zijn klein- en achterkleinkinderen

Jacques en Rozette De Vleeschauwer - Limpens  zijn zus en schoonbroer

Ansfried en Murielle (zijn petekind) De Vylder - De Vleeschauwer en Lennert zijn neef en nicht

Zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Limpens - Haegeman en De Geeter - Carlier.

Met dank aan Dr. Paul Christiaens, thuisverpleger Davy Van Wijmeersch en zijn buren.


