
Lieve opa,
Wij dachten dat je eeuwig ging leven, tot het laatste moment heb je alles gegeven. De sterkste man die we kennen, die gevochten heeft, 
gevochten voor meme, gevochten voor ons, maar op het laatste voor jezelf. Je hebt het verdiend, de eeuwige rust zoals ze zeggen. 
Geniet daarboven maar tussen alle sterren en doe de groetjes aan meme waar je nu eeuwig kan blijven en naar zoveel duiven en koersen 
kijken als je wilt. Bij ons is het anders, een leegte in ons leven maar nooit een leegte in ons hart. Voor ons blijf je de positieve, lieve, zorgzame 
opa die voor iedereen klaar stond en voor alles een mening had. Het gaat anders zijn zonder jou, niet meer oversteken naar nummer 4 om 
een boterham met choco te eten en niet meer kunnen horen “dag mijn zoeteke”. Dat is het laatste wat je tegen mij zei “salu e mijn zoeteke” 
en toen zwaaide je. Ik had nooit gedacht dat dat de laatste keer ging zijn dat ik dit ging horen. We gaan u missen lieve opa, het gaat raar 
zijn om jouw stem niet meer te horen en jou niet meer te zien, het zal een aanpassing zijn maar je zal nooit uit ons hart zijn, ik zal altijd eens 
naar boven kijken zodat je weet dat ik aan je denk en dan weten wij dat je er altijd zal zijn alleen gaan we jou nu niet meer zien. Ik beloof 
dat ik goed voor mama ga zorgen en dat ze haar niet te druk maakt over alles wat er gebeurt en dat ze ook eens tijd neemt om stil te staan 
en aan jullie te denken. 
Lieve opa, jouw lijden is over, de plicht is gedaan, van ons mag je gaan en je zal altijd blijven voortbestaan. 
De herinneringen gaan we blijven koesteren en houden we voor altijd in ons hart. 
Je hebt altijd plaats in onze puzzel, van miljarden stukjes, maar 1 stukje dat ben jij en het plekje waar het thuishoort blijft voor jou altijd vrij. 
We zeggen geen vaarwel maar tot ziens lieve opa ♥
Sara en Ella  

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

Zijn ogen spraken krachtig
Zijn handen gaven rust
Zijn woorden waren eerlijk
Zijn hart vol levenslust
Maar de allermooiste sterren
ook die moeten soms gaan
Te groot voor dit leven
Door naar een nieuw bestaan.



†

De heer

Albert Haesebroek
weduwnaar van mevrouw Elza De Pryck 

geboren te Elst op 17 januari 1933 en overleden 
in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem op 9 maart 2023.

De afscheidsplechtigheid, in aanwezigheid van de asurne, waartoe u vriendelijk 

wordt uitgenodigd zal plaatshebben in de aula van Uitvaartcentrum Geert, Marktplein te Brakel,
op woensdag 15 maart 2023 om 10 uur, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Nederbrakel.

Indien u dit wenst, kan u de dienst volgen via www.uitvaartverzorginggeert.be, klik op openbare livestream.

U kan Albert een laatste groet brengen in het funerarium van Uitvaartcentrum Geert na telefonische afspraak 055 42 03 80

Laat hem verder leven in uw herinneringen.

Hij blijft verder leven in de herinnering van:

Marc (†) Haesebroek

Els en Marnix Haesebroek - Vanderschrieck        zijn kinderen

Sara Vanderschrieck

Ella Vanderschrieck ( zijn petekind )  zijn kleinkinderen

Zijn zus, broers (†), schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Haesebroek - De Cubber en De Pryck - Haegeman.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Dirk Devleeschouwer, het verplegend personeel van AZ Sint-Elisabeth te Zottegem.

De familie dankt u voor uw steun en medeleven.


