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Pa, 
 
we zullen je jammer genoeg nooit meer als vlijtige duizend-
poot aan het werk zien. Nimmer zullen we nog je pientere 
denkoefeningen of je fijne kwinkslagen horen. Je was een 
fantastische all-round vader. De ene dag was je vloerder, 
elektrieker, metser, dakwerker en schaapscheerder. Maar 
de volgende dag was je dan alweer boekenworm, leraar met 
interesse voor alle vakken en schooldirecteur. Maar bovenal 
was je landbouwkundige én boer in hart en nieren. Je was er 
voor de landbouw en je was er één van de landbouw. 
Maar ook al ben je vandaag niet meer bij ons, toch leef je 
verder. Niets van wat je zaaide, bleef ongekiemd. Je ganse 
levenswerk wordt volledig verder gezet, in de landbouwsec-
tor, op de boerderij, in de Stoofstraat waar je werd geboren 
en waar je stierf. Niets is verloren gegaan, precies omdat je 
er altijd zo goed voor gezorgd hebt! 
Pa, gezaag en geklaag was helemaal aan jou niet besteed, 
ook niet in de laatste levensjaren toen je stap per stap meer 
hulpbehoevend werd. “Nie neute, nie pleuje” zei je soms. 
Maar met Moe aan je zijde voelde je je een stuk sterker. “Zij 
is de beste verpleegster ooit”, zei je nog recent.
Pa, we zullen je sterk missen maar we zullen er alles aan 
doen opdat je van hierboven met fierheid  kan genieten van 
je prachtig levenswerk dat wij met onze ganse familie verder 
kleur zullen geven.  

Marc, Dirk en Greta

En je ploeg, hij boerde voort...



 
Jouw heengaan
is de geboorte
van een fantastische herinnering.

 
Met deze woorden nemen we afscheid van 

 
 

De heer 

Machar Ballekens 
echtgenoot van mevrouw Gerarda Christiaens

Gewezen Directeur Landbouwschool Oudenaarde 
 

geboren te Wortegem op 20 mei 1934 
en thuis overleden te Wortegem op 10 januari 2021.

 

 

Omwille van de huidige coronamaatregelen  
heeft de afscheidsdienst plaats in besloten kring  

in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Wortegem  
op zaterdag 16 januari 2021. 

 
Nadien volgt de bijzetting  

op de begraafplaats van Wortegem

  
 

U kan uw steun en medeleven betuigen  
via www.uitvaartmetstijl.be

 

 
 
 
 
 
Dit melden u diepbedroefd:

Zijn echtgenote
  

Gerarda Christiaens

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
 

Marc en Mieke Ballekens - Delember
 Pieter en Marieke Lafaut - Ballekens 
           Florine Lafaut
 Andreas en Emmi Ballekens - Marreel

Dirk en Veerle Ballekens - De Deken
 Emiel Ballekens
 Martha Ballekens 

Xavier en Greta Gavel - Ballekens 
 Sander Gavel
 Emma Gavel

 

Rouwcorrespondentie: 
 
Stoofstraat 5, 9790 Wortegem-Petegem; machar.ballekens@telenet.be
Tieltstraat 43, 8740 Pittem; marc.ballekens@telenet.be
Stoofstraat 1, 9790 Wortegem-Petegem; info@vranckaertshoeve.be
Cieskensstraat 6, 9772 Wannegem-Lede; greta@sanem.be
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