
Afscheid nemen is
met zachte vingers wat voorbij is,

dichtdoen en verpakken
in goede gedachten der herinnering.

Na een mooi leven, in alle eenvoud,
is in stilte van ons heengegaan,

de heer

Henri Houttekier

Echtgenoot van Angèle Lambrecht

Geboren te Koolskamp op 29 maart 1928
en overleden te Brugge op 21 december 2020,

begeleid door het gebed van de kerk.
 

Wegens de coronamaatregelen van de overheid vindt het 
afscheidsmoment plaats in familiale intimiteit

op maandag 28 december 2020.

Na crematie krijgt zijn urne een mooie plaats op de
begraafplaats, Stiltepark De Warande in Torhout.

Bewaar het beeld van Henri in uw hart, er is geen
mogelijkheid tot groeten in het uitvaartcentrum.

U kan uw medeleven betuigen op de rouwadressen:

Liliane Houttekier, Hogelaanstraat 15A, 8810 Lichtervelde
Johan Houttekier, Torhoutstraat 80, 8810 Lichtervelde

Een geest zo sterk als een beer,

een lichaam uiteindelijk toch te teer.

Een wijsheid niet te evenaren,

een wilskracht haast niet te bedaren.

Een vechtlust bijna niet te temmen,

alleen een bovenmenselijk iets kon dit remmen.

Papa, pepe met al je dierbaren in gedachten om je heen.

Het is nu eenmaal geen tijd zoals voorheen,

het gevecht was voor jou alleen.

Ondanks je ongelijke strijd,

raakte jij de kracht niet kwijt.

Papa, pepe je nam afscheid zoals je was, trots en moedig.

Wat blijft zijn de herinneringen.

Dank je voor de hand die je toestak.

Dank je voor de zorg die je bood.

Dank je voor de woorden die je sprak.

Dank je voor de glimlach die er altijd te zien was.

Papa, pepe dank voor alles!

Nee, vergeten zullen wij jou nooit.

Wees gerust, 

rust maar zacht

rust in vrede.



Zijn echtgenote 

Angèle Lambrecht 

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Geert en Liliane Vanbelle - Houttekier
Steve en Joke Ramon - Vanbelle

Hector
Jens en Stefanie Vanbelle - Vansteenkiste

Nina
Miel

Johan en Heidi Houttekier - Meeuws
Sharon Houttekier
Aython Houttekier

Zijn broers en zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Houttekier - Devoldere en Lambrecht - Dufour
danken u voor uw blijk van medeleven.

Met dank en waardering aan:

zijn huisarts,
het zorgteam van de thuisverpleging,
het verzorgend personeel van het WZC Ter Luchte in Ruddervoorde 
en het AZ Sint-Lucas te Brugge.

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.

Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik nog alles kon.
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