Mijn Liefde zij de sluiers
die je nu omgeven
- verkoelend alle warmte,
verwarmend alle koude offerend ingeweven.
Liefde drage, licht beschijne je
op je weg naar boven!

There’s a universal justice
And the eyes of truth
Are always watching you.

Onze Va is gestorven.
We zullen er ons “een gedacht” moeten van maken.
Dat zouden zijn woorden geweest zijn.
Verantwoordelijkheidszin, eerlijkheid, nooit opgeven,
helpen waar het kan, je afkomst niet verloochenen...
Dat waren voor hem geen loze woorden.
Anno 2017 klinkt dit misschien wat ouderwets
maar hij was er terecht fier op.
Plezier in werken samen met zijn Madeleine daar hield hij van.
Onze Va was graag onder de mensen en hij werd graag gezien.
Vele problemen werden hem toevertrouwd.

Aandenken aan het leven van
de heer

Willy De Schepper
Hij werd geboren te Pamel op 12 april 1938
en is overleden in het A.Z. Sint-Maria te Halle
op 6 december 2017.
Hij was gedurende 55 jaar gehuwd met Madeleine De Doncker.
Hij was vader van Geert en Jan De Schepper.
Hij was peter van Aaron, Nick, Jari en Ina.
De uitvaartdienst gevolgd door de crematie heeft plaatsgehad
in intieme familiekring.
Online condoleren: www.begrafenissen-luypaert.be

Hij was sterk als een beer
en waarschijnlijk woekerde hij wat teveel met zijn krachten,
maar om zijn naasten een beter leven te geven was niets hem teveel.
Duiven waren ook zijn lang leven.
Vele kampioenen werden door zijn hand geboren in de Wolvenstraat,
en De Schepper kenden ze tot in verre oosterse landen.
De laatste jaren ging het minder goed met zijn gezondheid.
Toch had hij samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
nog vele mooie momenten.
Hun vakantie aan zee, gaan eten met de buren en goede vrienden,
bezoek krijgen, nog ne keer naar Pamel gaan...
meer moest dat niet zijn.
Toen jezelf meer en meer hulp nodig had,
hebben wij getracht je zo goed mogelijk te verzorgen.
Dat geeft toch wat troost.
Beste Va, je was een voorbeeld.
Hopelijk vinden we de kracht
om jouw waarden als leidraad te blijven hanteren.
Rust zacht.
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