Nu lig ik hier
doodgewoon
hout te wezen,
wachtend
op de verkleumde zielen
die zullen staren in het vuur
van de herinneringen
en op de wormen van spijt
die vreten aan de molm van
wat had kunnen zijn.
Maar gisteren
stond ik
koel en waardig,
onversneden
als een toonbeeld
van wat wij niet meer willen weten:
wat de wind ons fluistert over ‘t verleden
en dat geduld ons wortels geeft voor ‘t leven.
De wandelaar zucht,
mijn schaduw is geslecht
en mijn geheim drinkt niet meer van d’aarde
alleen verbeelding telt mijn ringen
bij haar sta ik nog jaren recht.

Wij nemen afscheid van

Paul Van Rompaey
‘de Polle’
Geboren te Lier op 5 februari 1960
en zachtjes ingeslapen in het UZA
te Edegem op 7 november 2021.

Het twijgje met het blad
dat de verkeerde richting uitgroeit.
Kort maar krachtig, een lont
die langs twee kanten brandt.
Zo verwoordde hij zijn leven.
Een unieke persoonlijkheid.
Uitspraken, principes en gedachten die soms
bijna niet of juist heel goed te volgen waren.
Een innemend, warm en aimabel persoon.
Hij heeft ieder van ons op zijn eigen manier geraakt.

De afscheidsplechtigheid heeft
plaatsgehad in intieme kring.

De asurne van Paul krijgt een plaats in
een voor hem vertrouwde omgeving.

Iemand die we niet zullen vergeten.
Iemand die we ook niet graag afgeven.
Maar iemand die geleefd heeft zoals hij het wou.

Dit melden u:
Eef en Michaël Van Rompaey - Corebunders
			
zijn dochter en schoonzoon
Diane Van Rompaey en Johan Voet
			

zijn zus en partner

Walter en Connie † Van Rompaey - Goelen
				

zijn ouders

Jeanne Van Gijsel 					
		
de levenspartner van Walter
				
Met dank aan zijn huisarts Patrick Wijns, thuisverpleging
Els en het personeel van het UZA te Edegem, alsook
een speciale dank aan de buren Herman en Erna
voor de goede zorgen.
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