
 
 
 
 
 
 

Gerard Van Assche
1938 - 2021 

 
Dit melden u diepbedroefd:

Lydie Vanlancker
zijn echtgenote

Luc en Carine Van Hauteghem - Van Assche
zijn kinderen

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Van Assche, Larno, Vanlancker, Fort. 
 

 
Rouwadres:

Familie Van Assche - Vanlancker
p/a D’hondt, zorg voor uitvaart

Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33

Online kan u uw steun en medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be



 

Met dank aan: 
Dr. Vincent De Wolf, zijn huisarts,

Christl De Boever, Cindy Van Herpe  
en Jolien ’t Kindt, zijn thuisverpleegsters, 

de palliatieve thuiszorg,
Dr. Ottevaere, zijn behandelende arts  

en de verpleging van het dagziekenhuis  
van het AZ Oudenaarde. 

 
 
 
 

De familie dankt u  
voor elk vriendelijk gebaar,  

uw medeleven  
en uw genegenheid. 

 
Rust nu maar uit,

je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

De heer

Gerard Van Assche
echtgenoot van mevrouw Lydie Vanlancker

geboren te Oudenaarde op 23 november 1938 en overleden te Oudenaarde op 8 april 2021 

De uitvaartplechtigheid heeft plaats in beperkte kring in het Meditorium  
van het Uitvaartcentrum D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde.

Na de plechtigheid zal zijn as verstrooid worden op de stadsbegraafplaats te Oudenaarde-Eine.

U kan Gerard een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,  
op vrijdag 9 /4 en maandag 12/4 van 16 tot 19 uur. Op zaterdag 10/4 en zondag 11/4 van 11 tot 12 uur.

Sterfbed

Mijn vader sterft; als ik zijn hand vasthoud,
voel ik de botten door zijn huid heen steken.
Ik zoek naar woorden, maar hij kan niet spreken
en is bij elke ademtocht benauwd.

Dus schud ik kussens en verschik de deken,
waar hij met krachteloze hand in klauw.
Ik blijf zijn kind, al word ik eeuwen oud,
en blijf als kind voor eeuwig in gebreke.

Wij volgen één voor één hetzelfde pad,
en worden met dezelfde maat gemeten;
Ik zie mijzelf nu in zijn bed gezeten

Zoals hij bij zijn eigen vader zat:
straks is hij weg, en heeft hij nooit geweten
hoe machteloos ik hem heb liefgehad.

Jean Pierre Rawie


