La joie, le bonheur et la chaleur brûlante de
l’amour forment la trinité qui fait de nous des
hommes, celle qui justifie l’existence et lui
donne plus de grandeur que la mort.
Jón Kalman Stefánsson
De vreugde, het gelukkige gevoel dat onze ziel beroert
en de brandende warmte van de liefde vormen de driehoek die
ons mens maakt. Deze drie-eenheid rechtvaardigt ons streven en
geeft ons bestaan meer grootsheid dan de dood.
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Dankbare herinnering aan

Rik De Keersmaecker
geboren in Vilvoorde op 23 maart 1963 en
overleden te Roeselare op Pasen, zondag 4 april 2021.

Papa’tje, we moeten je véél te vroeg afgeven. Ik ben zo dankbaar voor alle jaren die we samen
hebben gehad. Je was zo uitgesproken, zo echt!! Ga nu maar naar de overkant…
Je kan erop vertrouwen dat wij goed voor elkaar zullen zorgen.
Katrien

Ik ben dankbaar voor wie jij was: nieuwsgierig, open, een gevoelsmens, eigenzinnig.
Jij blijft voor altijd onze papa en we gaan je ongelooflijk missen.
Mariska

Omwille van de maatregelen van de overheid vindt de uitvaartdienst plaats in beperkte kring
in de aula van Uitvaartzorg Commeyne op zaterdag 10 april 2021.
Familie, vrienden en kennissen kunnen de dienst volgen om 13.30 uur
via de knop livestream op het rouwregister op www.commeyne.be
Het paswoord voor deze plechtigheid is: DKrik19631
Er is gelegenheid om Rik een laatste groet te brengen in het funerarium Commeyne,
Meensesteenweg 380 in Roeselare, elke dag, telkens van 15 tot 18 uur.
Online rouwregister op www.commeyne.be
Een bijzonder woord van dank aan de dokters en het personeel van AZ Delta.

Ik kan niet beloven dat ik geen tranen voor u zal laten. Ik zal wel verder leven in dankbaarheid voor
alle mooie momenten, zoals ge zelf hebt gewild. Ge leeft voor altijd verder in mijn hart.
Pieter

Lieve papa, het is moeilijk te vatten dat je er niet meer bent. Met jou was er altijd leven in de
brouwerij. De stilte die achterblijft, is oorverdovend. Ik draag je met me mee, nu en altijd.

		
Joris

Lieve papa, ik wou altijd heel goed voor jou zorgen, ik zag en zie je heel graag. Ik heb van mama
geleerd dat ik in meditatie de mensen die ik graag zie, kan mee nemen naar mijn buik, de woonkamer
van mijn lichaam: jij ligt daar op de zetel een boek te lezen. Zo ben je altijd bij me.
Kamiel

Papa, jij kon heel goed mensen lezen en kon heel gevatte opmerkingen maken. We keken dus vaak in
elkaars spiegel… Ik zal je herinneren als een heel krachtig iemand.

		
Mathijs

