
de families Baetens en Van Laere.   

Dit melden u: 

Leontine Van Laere

Rouwadres: 
t.a.v. de familie Baetens 
Bleekmeersstraat 62, 9160 Lokeren 
Online: uitvaartcentrum-vanlent.be

zijn echtgenote,

zijn broers (†), zussen (†), schoonbroers en schoonzussen, 

Frankie en Karin Baetens - De Cleene 
 Robin 
 Rani en Wannes 
Chantal Baetens 
 Donatti 
 Mauro 
 Emilie en Mathis 

zijn kinderen en kleinkinderen, 

Egidius, waer bestu bleven? 
Mi lanct na di, gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 

Dat was gheselscap goet ende jn. 
Het sceen teen moeste ghestorven sijn. 
Nu bestu in den troon verheven 
Claerre dan der zonnen scijn. 
Alle vruecht es di ghegheven. 

Egidius, waer bestu bleven? 
Mi lanct na di, gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 

Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven 
Ende in de weerelt liden pijn. 
Verware mijn stede di beneven. 
Ic moet noch zinghen een liedekijn. 
Nochtan moet emmer ghestorven sijn. 

Egidius, waer bestu bleven? 
Mi lanct na di, gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 
Dat was gheselscap goet ende jn. 
Het sceen teen moeste ghestorven sijn.
 

Egidius, waar ben je gebleven? 
Ik verlang naar je, mijn vriend. 

Jij koos de dood, mij liet je 't leven. 

We hadden een goede, mooie vriendschap. 
Het scheen of wij tezamen zouden sterven. 

Nu ben jij opgestegen naar Gods troon, 
omstraald door licht dat helder is dan de zonneschijn. 

Alle vreugde valt jou ten deel. 

Egidius, waar ben je gebleven? 
Ik verlang naar je, mijn vriend. 

Jij koos de dood, mij liet je 't leven. 

Bid voor mij, want ik moet nog ploeteren 
en pijn lijden in deze wereld. 

Bewaar een plaatsje voor me, naast jou. 
Ik moet hier nog een liedje zingen. 

Maar sterven moet iedereen. 

Egidius, waar ben je gebleven? 
Ik verlang naar je, mijn vriend. 

Jij koos de dood, mij liet je 't leven. 
We hadden een goede, mooie vriendschap. 
Het scheen of wij tezamen zouden sterven. 

Bedankt voor alles ♥ je vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Middelnederlandse elegie, anoniem.

Leven en sterven zijn aan elkaar verwant, tijd is geen maatstaf. 
Mensen van toen of nu, gevoelens zijn eender en tijdloos.

Prosper Baetens 
echtgenoot van Leontine Van Laere.

Fervente liefhebber van duivensport en sportvisser. 

Omwille van de huidige maatregelen, 
nemen wij afscheid in beperkte familiekring. 

Met hartelijke dank aan zijn huisarts dr. Thierens, 
en Kristof en Jens van AVN Thuisverpleging
voor de professionele liefdevolle zorg en steun. 

Geboren te Lokeren op 30 oktober 1938 en 
er thuis overleden op 27 mei 2020.

Oprechte dank aan allen voor de blijken van medeleven. 
Uitvaartcentrum Van Lent Lokeren 09 348 01 44


