
Dit melden u

Johan Barrezeele Haar echtgenoot

Griet Barrezeele en Bartel Van Goethem
 Simon Desaranno en Lies, Dean
 Anne-Laure Desaranno en Anton, Jules en Louis
 Thomas Desaranno en Liana
Lode en Elke Barrezeele - Courtmans, Lara en Frederik, Stijn, Silke
Liselot en Tim Van Ceulebroeck - Barrezeele, Arno en Noah

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Karli en Renée Dieusaert - Decuypere
 Sofie, Oona, Pieter en familie
Jan en Hilda Dieusaert - Esther
 Erik †, Katia, Filip en familie
Bernadette en Wilfried Luca - Dieusaert
 Peter, Frank, Nathalie, Caroline en familie
Jaak Dieusaert †
Kris Barrezeele † en Leen Lejeune
 Gijs, Rik, Kaat en Lut en familie
Geert en Hilde Barrezeele - Nottebaert
 Hanne, Liesbeth, Katrien en familie

Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Met oprechte dank aan haar trouwe vriendinnen en vrienden die Kletje 
hebben geliefd en gewaardeerd.

Rouwbetuigingen: www.messiaen.be. 
Funerarium: Blokellestraat 157A, 8550 Zwevegem t.e.m. 17 juli (15u30-18u30).

Dankbare herinnering aan

Kolet Dieusaert
Echtgenote van Johan Barrezeele

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,  
nemen wij afscheid van

Kolet Dieusaert
Echtgenote van Johan Barrezeele.

Geboren te Koksijde op 27 juli 1945
en overleden te Ieper op 11 juli 2020.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in beperkte kring.

Kolet kan begroet worden in het funerarium Messiaen te Zwevegem.

Doe gelijk ik zelf er nu nog bij was
Zeg me wat ik ’t liefste hoor

Denk aan hoe je steeds bij mij was
Ga dan zo maar met me door

Zing mijn liedjes, denk dan aan de vele dagen
Dat de zon over ons scheen

Eigenlijk ben ik heel tevreden, als ik alles samenvat
Alles had een echte reden:

Ik heb jullie toch gehad

Ik heb jullie toch gehad

                                  mama



Laatst nog, Voor Kletje, 

niet zo lang geleden, 
daar, aan gindse verre einder langs de waterkant 
waar men de branding amper hoort,
twee mensen, hand in hand, 
op wandel,
vaag zo tegen ’t avondduister, 
schuifelend, hoe moeizaam is de stap,
geborgen,
uitgestrekt het strand, twee stippen, één
wij,
een klater van geluk dat openspat, een schreeuw onhoorbaar,
wat zie ik je graag!
sinds altijd, voor altijd,
ik heb je al die tijden graag gezien, en tot de eindeloze einder, 
ginds verder dan de zee, de hemel
zal ik je altijd blijvend gaarne zien.

Laatst nog,

telkens als de kinderen kwamen, 
ontspande je gezicht en vormde zich jouw glimlach,
te samen zijn, gezellig en geborgen,
en, als je niet meer spreken kon, kon dàt toch nog:
zo helder en verrassend, zong je met Grietje, Lode, Liselot,
jouw liedje van weleer, van je geboortedorp, de zee, de duinen,
de plek waar wij ons huisje bouwden.

Laatst nog,

heel dichtbij in dagen, alledag,
twee mensen bij je ziekbed, 
jij en ik,
en hand in hand, een knuffel, streling van geborgenheid,
ik zie je graag
pak mij nu stevig vast, en nog eens even, nog,
jouw hand omklemt de mijne, laat niet meer los,
het schoonste beeld dat blijven moet, de boodschap
die je mij nog sturen kunt:
de lichtjes in je half-toe ogen, de lach op je verstrakt gezicht,
één enkel woord nog, fluisterend onhoorbaar bijna:
“papa”
van al dat eindeloos geluk jouw blijvendste geschenk aan mij.
Voor altijd 

Gelaten,

moe het hoofd te ruste leggen,
je hand heeft losgelaten,
ligt – álles gegeven – naast je op het bed

Langs onze wangen welt een traan,
die wat onzeker afloopt,
tot de ronding van de kin, op onze jas, ons hemd, 
ons hart,
en dan langzaam op ons gelaat een glimlach tekent
Dag Mama, Mamie, Moeke, Bommie
Dag ons aller Liefste, Goede, Beste Schat  
Tot weerziens Kletje, het ga je blijvend goed

Papa


