Liefste opa,
jij zorgde al jd voor ons en was een geweldige opa.
De laatste maanden zorgden wij voor jou.
Ik zal je missen, maar ben zeer dankbaar voor alle mooie herinneringen.
Nu ben je terug bij oma zoals je al jd wou.
Het gaat jullie goed daar boven, we houden van jullie.
Marion
Lieve opa,
wat zal ik onze momenten samen missen, want jij was niet alleen mijn opa maar ook mijn beste vriend, knuﬀelbeer, persoonlijk adviseur en vooral … mijn
grote voorbeeld.
Ook al ben je er nu niet meer, de mooie herinneringen aan jou zullen al jd blijven.
Ik zou je eeuwig dicht bij mij willen houden, maar weet dat iemand daarboven op je wacht.
Het ga je goed mijn beste vriend. We houden van jou.
Ariane
“De geur van zelfgemaakt brood, de heerlijke appelcake, soep die op het fornuis staat te pru elen, ravo en in de tuin of het bosje …
Onze opa … onze favoriete kok, tuinman en knuﬀelbeer.
S ekeme kusjes met oma of een dansje op het kers eest.
We hebben zoveel mooie herinneringen aan momenten groot en klein. Die zorgen voor een lach en vullen onze harten met warmte.
Voor ons lijk je nu ver weg en tegelijker jd dichtbij.
Eén ding is zeker … de liefste oma en opa zijn terug samen, onze twee sterren aan de hemel.
Schi erend als nooit tevoren, wakend over ons allen.
Veel liefs.”
Caroline
Met dank aan: Dr. Verelst, het zorgteam De Maan , het verplegend personeel van De Mantel en het Sint-Maartenziekenhuis Mechelen.
Rouwbetuigingen : Anne Laudus – K. Albertplein 12A/2 – 2800 Mechelen
Guy en Regine Laudus-Vanderdonckt – Ternesselei 81 – 2160 Wommelgem

Een warm aandenken aan

Jean Joseph Laudus

Omringd door zijn kinderen en
kleinkinderen werd er afscheid genomen
van

Jean Joseph LAUDUS
geboren te Wilrijk op 5 december 1927
en overleden te Mechelen in het
AZ Sint-Maarten op 24 september 2020.
Moegestreden is overleden
onze lieve vader en opa.
Hij hee de rust gevonden
waar hij zo naar verlangde.
Waar je ook bent,
ik zou het niet weten.
Niet in afstand of jd te meten.
Maar ik heb je bij me,
diep in mij.
Daarom ben je zo dichtbij.

Papa's sterven niet.
Ze glijden hooguit naar de overkant.
Ze leven verder in wie blij ,
in woorden en gedachten, in verhalen,
gevoel en tederheid.
Papa's sterven niet.
Ze blijven in de buurt.
Je ziet hen in de spiegel,
in een stukje van jezelf.
Je voelt hen in de pracht , het leven.
Papa's sterven niet.
Ze worden bewaarders van de jd.

