
Dit melden u diepbedroefd:

Patricia Broeckaert
zijn echtgenote

Sven en Iphigenia Vanalderwierelt - Vande Kerckhove
 Arthur
Sam en Kimberly Vanalderwierelt - Roels
 Luca
Arno en Sara Vanalderwierelt - Nollet
 zijn kinderen en kleinkinderen
 
Zijn schoonouders, zus, broer, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.
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Lieve papa, Lieve Luc
Wat heb jij ons bewezen dat je zou vechten voor dit leven. De over-
levingsdrang waar jij over beschikte was bewonderenswaardig. De 
strijd met jouw ziekte was oneerlijk hard, het was zwaar en lang. 
Maar jij bleef steeds de moed erin houden. Jij bleef knokken. On-
danks alle pijn.
Ondanks al het verdriet die je met je meedroeg, keek je zo uit naar 
de komst van je twee kleinkinderen, Luca en Arthur. En lieve papa 
wat zijn wij ontzettend dankbaar dat onze kinderen hun papie heb-
ben mogen ontmoeten, dat ze jouw liefde hebben mogen voelen.
Luc, je hebt tot je laatste dag gestreden. Je hebt gevochten als een 
leeuw maar het was een strijd met ongelijke wapens. We blijven 
hier achter met een ongelofelijk grote leegte, met een intens ver-
driet.
Maar papa, we willen je vooral bedanken.
Bedankt. 
Bedankt voor de schone mens die je was. 
Bedankt voor al die prachtige herinneringen  
die we voor altijd zullen blijven koesteren.
Bedankt. 
Bedankt voor het spoor die jij voor ons getrokken hebt,  
het is duidelijk genoeg opdat wij de weg niet zouden verliezen. 
Papa, papie, luc,
Jou nu moeten missen valt ons zwaar maar houden van is soms ook 
loslaten. We zijn zo fier jou onze vader, papie te mogen noemen.

 
Lieve schat,
Waarom al dat vechten.
Waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg.
Je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk.
En geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder  
maar verloor dit gevecht.
Voor altijd in mijn hart ♥

Lieve papie, Onze beschermengel.
Elk belangrijk moment in ons  leven  
zullen we jou met ons meedragen.
Wij dragen een stukje van jou in ons bestaan.
Papie, wij zullen jouw verhalen met liefde koesteren.

 
Luca & Arthur

 
Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van 

 
De heer

Luc Vanalderwierelt
echtgenoot van mevrouw Patricia Broeckaert 

geboren te Oudenaarde op 27 december 1960 en overleden te Oudenaarde op 7 januari 2021

Lid van WTC De Koppenberg en KMV De Verenigde vrienden Melden 
 

Omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen heeft het afscheid plaats in familiekring. 

 
Met dank aan Joris Weemaes, zijn kinesist, Dr. Piet Daneels en Dr. Daphné Van den Daele, zijn huisartsen.

Een speciale dank aan Hilde Koecke, zijn thuisverpleegkundige.  
 

De familie dankt ook iedereen voor hun genegenheid en elk vriendelijk gebaar.


