
Zoeteke, pa, je bent niet meer.

Je bent niet meer, maar ook niet minder.
Je bent altijd en overal.
Ik zoek je op in mijn dromen.
Ik ruik de geur van jouw parfum 
en hoor de tonen van ons favoriete lied.

Onze Sakura verliest zijn laatste blad, 
jij was de regen en ik de sneeuw.
We missen jouw humor.
Je blijft voor eeuwig in ons hart.

We blijven jou graag zien ons leven lang.
Want echte liefde kan je niet begraven,
zij draagt de geur van het paradijs.  
           je zoeteke, je kinderen, je kleinkinderen, onze Soubi

Rouwadres:  Uitvaartverzorging Geert t.a.v. familie Van Grootenbrulle
  Serpentestraat 1 - 9660 Brakel (online condoleren via www.uitvaartverzorginggeert.be)

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80

Mongske
1951 - 2022



Het maakt ons stil en verdrietig u het overlijden te melden van 

†
de heer

Mongske Van Grootenbrulle
echtgenoot van mevrouw Christine Meurrens

Geboren te Opbrakel op 28 april 1951 en overleden thuis te Zottegem in familiekring
op 14 december 2022, gesterkt door het Ziekensacrament

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Mongske tijdens de uitvaartplechtigheid 
die opgedragen wordt in de aula van ‘Uitvaartcentrum Geert’, Marktplein te Brakel, 

op dinsdag 20 december 2022 om 11 uur.

Mongske zal rusten op de begraafplaats van Knutsegem.

Hij leeft verder in de harten van:

Christine Meurrens                                                                                                           zijn echtgenote

Steven en Carmen Van Grootenbrulle - De Vleeschauwer, Sophie en Gregory, Gregory en Rani
Peggy en Joeri Van Grootenbrulle - Mortier, Lenny en Lana
Andy Van Grootenbrulle en kinderen                                                           zijn kinderen en kleinkinderen

zijn zus Paula, broers Michel, Jules en familie

De families Van Grootenbrulle - De Brouwer en Meurrens - Van Grootenbrulle 

Met dank aan Leen, Jarne en Freya van de Palliatieve Thuiszorg, Dr. Nathalie Van Heddeghem, 
Dr. Jacques De Muyter, Dr. Veronique Vanhoorn, secretaresse Jolien en de dagkliniek van ASZ Geraardsbergen.

U kan Mongske een laatste groet brengen in het funerarium van Uitvaartcentrum Geert, Marktplein te Brakel, 
na telefonische afspraak


