
Beetje bij beetje moesten we je loslaten,
we konden niet meer met jou praten.
Die blik, die stilte deed veel zeer,
die man van vroeger was je niet meer.
We zagen je stille verdriet,
maar meer doen dan bij jou zijn, konden we niet.
Je bent nu bevrijd van lijden,
maar ach, wat is het zwaar van jou te moeten scheiden.
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Afscheid 

Mijn hart breekt
in jouw handen
ik grijp ze
jij verstevigt mijn greep

Je ogen zo mooi lichtblauw
kijken dwars door me heen
vragen zich af wie ik ook alweer ben

Toch glimlach je 
en mijn hart maakt een sprongetje
geluk slingert zich
door mijn hoofd

Zo glimlachen we minutenlang
naar elkaar
tot je blik plots verstart
en jij in gedachten weer vertrekt
op jouw denkbeeldige pad
naar een zoveelste afscheid

A. Van De Velde
                                            



Christel Lievens 
zijn echtgenote

Frank en Ann Remue - Van De Velde
Ben en Brooke Remue - Van Overwaele

Ralph
Rick Remue

Ivan en Patricia Michiels - Remue
Thomas Michiels
Sara Michiels en Joachim De Boever

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Guy (†) en Klaartje (†) Ameye - Remue
André (†) en Diane Lievens - De Clercq, kinderen en kleinkinderen

zijn zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

De families Remue, Merchiers, Lievens en Van den Meersche

Rouwadres: Heldenlaan 32 bus 1, 9620 Zottegem

Online rouwbetuiging: www.vanvijle.be

Met dank aan zijn huisartsen dr. A. Hoffman en dr. K. Van der Veken
en aan het personeel van het WZC Bruggenpark te Zottegem.

Diepbedroefd, maar zeer dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,
delen wij u het overlijden mee van

Luc Remue
Geboren te Oombergen op 9 mei 1940 

en overleden te Zottegem op 5 februari 2022.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in beperkte familiekring.

de heer

echtgenoot van mevrouw Christel Lievens

U kan Luc een laatste groet brengen in het funerarium Van Vijle, 
Kloosterstraat 1 te Zottegem, op afspraak t.e.m. dinsdag 8 februari 2022 (09 360 75 60).

Gewezen zaakvoerder kleding Sint-Lieven (Shop Inn) te Zottegem

Geen bloemen of kransen.


