We hebben vannacht een ster uitgezocht
voor ons vake die moest gaan
een ster voor iemand zó bijzonder
dat hij eigenlijk alleen moest staan
nu kijk ik naar de sterren
en huil ik naar de maan
dan straalt daar weer die éne ster
dus is ons vake eigenlijk
nooit weggegaan.

Voor elke bemoediging, elk woord, elk gebaar
dat we van jullie mochten ontvangen,
van harte dank.

Na een leven vol goedheid, vreugde en vriendschap
is zachtjes van ons heengegaan
de heer

Louis Pots
echtgenoot van mevrouw Suzanne Van den Eede † 2021

Duivenmelker in hart en nieren
Louis werd geboren te Meldert op 10 juni 1935 en overleed thuis
te Baardegem in het bijzijn van zijn geliefden op 30 oktober 2022
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van ons vake in het crematorium Siesegem te Aalst, Merestraat 169,
op maandag 7 november 2022 om 13u
Nadien krijgt de urne van ons vake een warm plaatsje thuis
U kan ons vake een laatste groet brengen in het funerarium
Steve De Saedeleer, Langestraat 254 te 1790 Affligem,
vrijdag tussen 18 en 19u en zaterdag tussen 11 en 12u

Hij leeft verder in de harten van
Zijn kinderen
Karine Pots
Hilde en Johan Pots - Michiels
Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen
Stijn en Jolien Van den Steen - Timmermans en Elena
Bram en Shari Van den Steen - Van Haeren, Loïc, Maceo en Dion
Kelly en Roxanne Jordens - De Ben
Kristof en Elke Matthijs - Vandensteen, Rune en Jil
Frederik Matthijs
Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Pots, Van den Eede, Van de Cruyce en Cardon.
Wij danken het verplegend personeel van thuiszorg De Faluintjes,
Ann van de palliatieve thuiszorg en zijn huisarts Dr. Robrecht
van Hijfte voor hun goede zorgen.
Rouwbetuigingen :
Online via www.steveds.be

