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Johan  Verdonckt

geboren te Zulzeke op 29 september 1944
en thuis overleden te Maarkedal op 17 februari 2022.

Dankbaar aandenken aan

Pa, Pépé quad, Johan, 
 
We konden rustig afscheid van je nemen, en toch was het 
te vroeg en moeilijk. We verloren al een deel van je op 
1 mei 2018, bij je hersenbloeding. Daarna was je er nog, 
maar je was anders. En het laatste jaar merkten we meer 
en meer van de “ kortsluiting “ in je hoofd.
Het gaat heel raar zijn, want voor mij, voor Hans, Els en 
onze kinderen was je hier altijd. Pépé was gewoon altijd 
thuis en meestal in zijn atelier. 
Ik denk wel dat we mogen zeggen dat jij een zeer mooi 
leven geleid hebt; als er iemand was die alleen deed wat 
hij graag deed, dan was jij het wel. Weekdag of zondag : 
jij kluste naarstig verder.
En met alle mogelijke constructies, reparaties of problemen 
hielp je iedereen, als het hier thuis kon in je atelier 
tenminste. Iets was pas echt kapot als jij het niet meer 
kon maken.
We hebben zoveel hulp van jou gehad, zoveel geleerd van 
jou, handigheid zit in de genen van de Verdoncktjes.
En zo ook blijf je verder leven; in alles wat we hier zien, 
in alles wat mede door jou gemaakt is, in het nageslacht 
dat hier rondloopt.
Belinda, bedankt om zijn levenspartner te zijn die laatste 
15 jaar, in goede en in slechte tijden. Als het passende 
dekseltje op zijn potje genoten jullie samen van gezellig 
thuis zijn.
Wij nemen nu afscheid van jouw lichaam Johan, maar je 
blijft hier altijd verder leven, hier thuis, waar je het liefst 
van al was.
En hopelijk hebben ze in het Hiernamaals wat klusjes en 
werkmateriaal voor jou.
Veel liefs, het gaat je goed.

Sophie

Belinda TENTENIEZ, zijn levenspartner;

Steven en Els GHYSELINCK - VERDONCKT,
Hans en Sophie VERDONCKT - DESCHAUMES,   zijn kinderen;

Yarno VERDONCKT,
Riyana VERDONCKT, zijn kleinkinderen;

gedenken Johan in de vele mooie herinneringen.


