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° 22/10/1939
† 21/08/2021

Ik nodig iedereen, die minstens tweemaal in zijn leven een grondig gesprek met mij had, 
uit op mijn afscheidsfeest in de Sint-Rikierskerk te Bredene-Dorp op dinsdag 
31 augustus 2021 om 10u, in beperkte kring.

Niemand hoeft zich ook maar enigzins verplicht te voelen om aanwezig te zijn. Wanneer 
andere taken u roepen, het is op voorhand vergeven. Hoewel de groep zeer beperkt zal 
zijn in aantal, maar des te intiemer voor mezelf.

Ik verlaat deze wereld zonder spijt, zonder enige haat of wraak tegen iemand,
maar in het vast geloof op gerechtigheid en barmhartigheid van mijn ultieme Rechter.

De natuur was zijn GoD

en GoD is in Die natuur

w.Vancraeynest

Zoon van:
Leopold Vancraeynest en Jeanne Devos

Broer van:
Erik (piekje), Maria (mietje) en Carlos (nonkeltje)

Vader van:
Wim
Frank en Christine
Marleen en Chris

Opa van:
Frele (†), Maarten, Niels, Pieter en Lizie, Robbe, Laura, Céderic en Kleopatra, Charlotte

Overgrootvader van:
Olivia, James en Dean

†

Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen.
in het uitvaartcentrum Depoorter, Steenstraat 1 te Bredene, na afspraak.
 
Rouwadres: familie Vancraeynest, Jagerspad 1, 8450 Bredene
Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be
Uitvaart met zorg Depoorter - Tel: 059 32 16 91



Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie 

het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net 

zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert 

en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen 

in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

Liefde wordt slechts liefde, als ze onvoorwaardelijk is

Vriendschap wordt slechts vriendschap, als ze ‘immer’ steunend is

Rijkdom wordt slechts rijkdom, als ze immer ‘delend’ is

Geluk wordt slechts geluk, als men het anderen schenkt
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Ik geloof in de verbeeldingskracht. Wat ik niet kan zien is oneindig 

belangrijker dan wat ik wel kan zien.
Dat zei Albert Einstein


