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Dankbaar aandenken aan

de heer

André Vanneste
weduwnaar van mevrouw Alice Vermeersch (=2012)

geboren te Wevelgem op 4 december 1936 en zachtjes
van ons heengegaan te Wervik op 21 januari 2022

Vader,  pépé….
Geboren in 1936 kon hij niet lang genieten van de warmte van het 
ouderlijke nest. Getroffen door een verdwaalde bom bij het begin 
van de tweede wereldoorlog dienden de ouders uit te kijken voor 
een ander huis. Ons vader groeide op in een gezin van vier kinderen 
waar er moest gewerkt en gespaard worden om vooruit te komen. 
En dat werd ook de hoofdbekommernis toen hij in 1958 de vleugels 
uitsloeg. Het jaar ervoor kwam hij zijn ‘win for life’ tegen, ons moe-
dre. Ze huwden en huurden een kleine woning in de Vollanderstraat. 
Ook daar was het werken, sparen en voortdoen. Uren en dagen, 
werken voor de welstand die later zou volgen. 

Twee kinderen kwamen uit het huwelijk. Eerst Wim en later Mieke. 
Een ‘koningswens’ werd dikwijls gezegd. En of ze gelukkig waren. Er 
werd een woning aangekocht in de Jan Breydelstraat en het gezin 
ging erop vooruit. Werken en sparen bleef het motto. Ondertus-
sen groeide ‘de koningswens’ op onder hun vleugels. Soms met 
wisselend succes, maar het lukte. Vader was fier. Ondertussen trok 
hij van ‘De Prado’ (als wever) naar de toenmalige RTT. Van Kortrijk 
naar Brussel. Een moeilijke keuze, maar het gezin werd er beter van. 
Er werd grond gekocht en er werd een woning gebouwd onder zijn 
leiding, maar ook met de hulp van ‘moedre’. En fier was hij. Ze had-
den goed geboerd. En in zijn vrije tijd had hij nog de harmonie van 
‘den bond’ en was hij imker. De toekomst lachte hem tegemoet.
Toen kwamen de jaren van pensioen. De jaren van genieten
duurden niet lang. Moedre werd ziek, genas, maar vijf jaar later 
was het sprookje ten einde. Ondertussen was het bij ons vader ook 
niet zo helder meer. Zijn lichaam bleef en de herinneringen werden 
opgehaald. Maar zijn verhaal werd korter…en korter…. Het leek alsof 
hij moedre wou volgen, maar in een andere wereld was terecht 
gekomen. De herinneringen vervaagden. 
Nog één keer lachte hij als nooit voorheen, toen hij zijn eerste 
achterkleinzoon zag. Stan. Een viergeslacht. Het deed hem nog 
zeggen: “een klein Smetje”…daarna werd het stil. Heel stil.
Vader, doe de groeten aan ons moedre. Zeg dat het ons hier goed 
gaat. Dat we ons plan wel trekken. Geniet nog lange tijd samen in 
de eeuwigheid. Tot ooit, ergens….


