
 
ons hart opent zich

we zijn dankbaar
we ademen

we voelen innerlijke vrede
we worden stil
niets moet nog

we zijn mild voor onszelf
we voelen ons vrij

 
 

Marcel

 
Papa,

Het leven is als een handvol graan.
Zoals ik mijn handen met graan vul en ze open laat ...
Dit doen we vandaag met jou.
We kunnen het proberen vast te houden, het tussen onze vingers te knijpen,
zelf dan verliezen we grip en zal alles tussen onze vingers wegglijden.
Zo is het ook met het leven.
We laten je gaan. 
We staan hier met ‘open’ lege handen.
We weten en geloven voor jou dat je nu vrij bent,
verlost van alle zorgen en dat je één bent met het licht.

Bedankt voor wie je was,
geen vaarwel maar tot ziens.

Mama, Kris, Kurt en Eveline



 
 

Laat het leven van ons liefste papa, opa, broer, nonkel en vriend niet voor niets geweest zijn.
Neem zijn waarden mee in het leven van elke dag.

Durf het aan de wereld te beleven en de mensen die je ontmoet met andere ogen te zien,
met een open en liefdevolle blik.

 
Met een glimlach,

niet omdat het leven vol is van redenen om te lachen,
wel omdat je lach een reden is voor anderen om te lachen.

 
De heer

Marcel Vanslambrouck
 

echtgenoot van mevrouw Rita Guilbert
 
 

geboren te Brugge op 24 oktober 1939 en vredevol omringd van liefde en licht,  
in de armen van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen overgegaan  

te Gent op 29 april 2021

 
 
Dit melden u:

Rita Guilbert

Kris Vanslambrouck en Wendy Vermeulen  
 Timon en Kiran Vanslambrouck

Kurt en Inge Vanslambrouck  - Deketelaere   
 Silke en Robbe Vanslambrouck

Kurt en Eveline Anthierens  - Vanslambrouck  
 Baptiste Anthierens

Familie Vanslambrouck  - Guilbert

Dank aan het team van het UZ Gent voor hun warme zorg.
Dank voor uw medeleven, uw steun en uw warme vriendschap.

 
Familie Vanslambrouck  - Guilbert, p/a D'hondt, zorg voor uitvaart

Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33
Condoleren via www.uitvaartmetstijl.be


