
 
 
 

 

Walter Guenter

1947 - 2021 

Rita Vanderstraeten
zijn echtgenote

Heidi Guenter
 Eline, Amber, Lize, Beau
Dieter en Lieselot Guenter - Verpoest
 Heike, Mathis
Karl en Vanessa Guenter - Van Moerkercke
 Nikita, Nayah, Hesso
Samuel en Elke Manssens - Guenter
 Menno, Lars

zijn kinderen en kleinkinderen 

Delen ook mee in het verdriet zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. 
Wij gedenken ook zijn overleden broer, schoonbroers en schoonzussen.

De families Guenter - Rasschaert - Vanderstraeten - Verhoye. 

Familie Guenter - Vanderstraeten, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Kruishoutemsesteenweg 1 , 9750 Kruisem, 09 - 384.74.11.

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



 
 

Papa’s sterven niet 
ze glijden hooguit naar de overkant 

Ze leven verder in wie blijft 
in woorden en gedachten, 

in verhalen, gevoel en tederheid 

Papa’s sterven niet 
ze blijven altijd in de buurt 

Je ziet hen in de spiegel 
in een stukje van jezelf 

Je voelt hen in de pracht die ‘leven’ heet 

Papa’s sterven niet 
ze worden bewaarders van de tijd 

 
Wij nemen afscheid van

 
De heer

Walter Guenter
echtgenoot van mevrouw Rita Vanderstraeten

geboren te Gent op  17 maart 1947 en overleden te Gent op 2 januari 2021

 
Door de huidige maatregelen heeft het afscheid plaats in intieme kring.

U kan de plechtigheid volgen via LIVESTREAM op zaterdag 9 januari 2021 om 11.30 uur.
Ga naar de website van uitvaartzorg D’hondt: www.uitvaartmetstijl.be en klik op de toets LIVESTREAM, 

een tiental minuten voor aanvang wordt het opgestart.

De asverstrooiing heeft plaats op de begraafplaats te Asper. 
 
 

Dank aan allen die Walter genegen waren en hem verder bewaren in hun herinnering.
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Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

en ieder beetje dat je sterft

’t is vreemd, maar dat vergeet je.

 
Het is je dikwijls zelf ontgaan

je zegt, ik ben wat moe,

maar op een keer, dan ben je

aan je laatste beetje toe.

-T. Hermans-


