
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,

Toon Hermans

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten.

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was, en ook niet wat je zei.

En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw, het is voorbij.

de stoet voorbij is, schuifelende voeten,
dan voel ik dat er een diepe stilte komt,

Als het rouwrumoer rondom jou is verstomd,

Marcel Baert
3 mei 1950 - 25 februari 2021

Elke mens is onsterfelijk zolang de sporen die hij naliet 
in ons geheugen gedrukt blijven.

†

 

echtgenoot van mevrouw Agnès Van de Veire

We nemen afscheid van 

Marcel Baert 

geboren te Lokeren op 3 mei 1950 en
overleden te Gent op 25 februari 2021.

de heer

Wij hadden graag samen met familie en vrienden 
afscheid genomen van Marcel, 

maar omwille van de huidige maatregelen 
zal de plechtigheid  plaatsvinden in beperkte kring.

Aansluitend volgt de teraardebestelling van de urne 
op de stedelijke begraafplaats Bleekmeers te Lokeren. 

U kan Marcel een laatste groet brengen 
in uitvaartcentrum Van Lent, Bleekmeersstraat 62 te Lokeren,

op woensdag 3 maart 2021 van 18.30 tot 19.30 uur.  

Dit melden u: 

zijn echtgenote,

Steven en Kristel Baert - Maes 
 Sven
 Nele ♥ en Tim, Ferre 
 Arno 
 Caro en Yari 

Jurgen en Debby Baert - Vercauteren 
 Eleni en Nathan 
 Anthony 
 Emily

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon, 

zijn zussen, schoonbroers en schoonzussen. 

Met dank aan zijn huisarts dr. Luc Uyttendaele en 
het personeel van AZ Sint-Lucas voor de liefdevolle zorg en steun. 

Rouwadressen: 
t.a.v. Wim en Eva De l'Arbre - Baert 
 Hoge Avrijestraat 3 bus Q, 9940 Ertvelde 
t.a.v. Steven en Kristel Baert - Maes 
 Alice Nahonlaan 5, 9120 Melsele

Wim en Eva De l’Arbre - Baert 
 Ilan 
 Senne

Online: uitvaartcentrum-vanlent.be 

Agnès Van de Veire


