
Het verdriet was er al een lange tijd
Zeker toen we wisten, verliezen zal je deze strijd
Elke dag een stapje dichter naar het eind
Elke dag een beetje van je krachten verkleind
Elke dag zwaarder wat je doorstaan moest
Toen wisten we, dit komt nooit meer goed

En toen kwam de dag dat we je moesten laten gaan
Ons verstand zei dat het genoeg was
in onze ogen blonk een traan
het vechten heb je moeten opgeven
Maar in ons hart zal je altijd blijven leven.

Dit melden u:

Rita Pletinck              
zijn echtgenote,

Dirk en Martine Beirnaert - Geerinckx
 Laura en Joachim
 Emile                         

zijn kinderen en kleinkinderen,

Delen mee in het verlies:
 zijn zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, 
 neven en nichten.

De families Beirnaert en Pletinck.

Met onze dank aan zijn huisarts Dr. Walraet
thuisverplegend team van Freddy Massart, 
met een speciale dank aan Sabine Fiers,

Dokters en al het personeel van het AZ St.-Blasius 
te Dendermonde, dienst oncologie.

†
Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van

de heer

Willy Beirnaert
Echtgenoot van mevrouw Rita Pletinck

geboren te Zele op 21 mei 1943 
en er thuis in familiekring overleden op 3 juni 2021.

 
De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden 

in het crematorium ‘Heimolen’, Waasmunstersesteenweg 13 
te Sint-Niklaas op donderdag 10 juni 2021 om 10.30 uur

Samenkomst aan het crematorium om 10.20 uur.

Aansluitend zal de crematie plaatsvinden.

U kan Willy een laatste groet brengen in het funerarium
van Begr. Van Cleemput-Hoogewys, Kouterstraat 151 te Zele

op woensdag van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres: Familie Beirnaert
p/a Begr. Van Cleemput-Hoogewys
Kouterstraat 151 - 9240 Zele

Rouwbetuiging via: www.begrafenissen-vancleemput.be

Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer

Een wijsheid niet te evenaren
Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust nauwelijks te temmen

Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen

Willy Beirnaert

21 - 05 - 1943 
03 - 06 - 2021


