
Je liefde, kracht, je warmte en je lach…
we zullen je missen, iedere dag.

de heer

Lucien Pauwels
lieve man van Martine Van Hoorebeke

geboren te Sleidinge op 18 april 1948 en thuis overleden te Kluizen,
omringd door zijn dierbaren, op 30 oktober 2020.

Gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Lid van biljartclub Den Eiktak Eeklo en Door Eendracht Sterk Ertvelde
Lid van zangkoor Cantilena Kluizen

Omwille van de maatregelen betreffende het coronavirus, 
heeft de uitvaartplechtigheid plaats in besloten familiekring.

Liefste Lucien,

Nu de herfst alle blaren kleurt, een late vogel zingt 
en oude rozen de herfstige tuin versieren,
ga jij heen. 
De liefde was voelbaar, tastbaar, zo aanwezig op jouw levensweg
en jouw kruisweg. 
We gingen hem samen.
In de verte klinkt een liefdeslied door het ruisen van de wind in de kruinen, 
in de druppels op de ruiten.
Het leven was liefde, klinkend als een helder lied. 
Ons leven samen was kleurrijk als de herfst door de warme aanwezigheid
van de kinderen, de dartelheid van kleinkinderen en fijne familie om ons heen.
Het liefdeslied is niet uitgezongen.
Luister goed! Je hoort het nog
en nog
en nog
een echo klinkt: lieveling, ik houd van je, altijd, voor altijd…
slaap maar zacht.

Martine



lieve man van:
Martine Van Hoorebeke

papa en pepe van:
Inge en Steven Pauwels - Janssen,

Hannelore, Lorelien, Marjolein

Veerle en Filip Pauwels - Van de Veire,
Jens en vriendin Emilie, Lise

Lieven en Bénédicte Pauwels - Verhaeghe,
Tatjana en vriend Yenzo

stiefvader en grootva van:
Pieter-Jan en Aileen Maes - Martinez,

Juliana, Santiago

Lieselot en Jo Maes - Van de Velde,
Lauren, Hanne

Lobke en Andy Maes - Verstraete,
Wietse

Katrijn Maes

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

Met dank aan zijn huisarts dr. Lissens, dokters en personeel van het
AZ Sint-Lucas te Gent, zijn psychologe Dora, het Wit-Gele Kruis
en de palliatieve thuiszorg.

U kan Lucien een laatste groet brengen in het funerarium De Piramide,
Hoeksken 17 te Evergem, op dinsdag, woensdag en donderdag
tussen 15 en 18 uur. Enkel na telefonische afspraak op het nr. 09.227.82.72

 Correspondentie:
Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie Pauwels - Van Hoorebeke,
Hoeksken 17 te 9940 Evergem.

 www.uitvaartcenterdepiramide.be




