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Walter Lapeere 

23 . 07 . 1934   -     21 . 05 . 2021

Tot het laatste moment wou je leven,
door je ontzettende kracht gedreven.

Je vingers in mijn hand geklemd,
getuigt van onvoorwaardelijke liefde, voorbestemd.

Nu rest een diepe stilte,
regenwolken, wind en kilte.

Toch zal ik je opnieuw ontmoeten
en dwaal door eindeloze herinneringen 

die de pijn verzoeten.

Ik zal nog steeds grapjes met je maken,
supporteren voor koers en voor Club, 

zodat Brugge opnieuw kampioen kan geraken.
Met een bacardi cola in de hand 

breng je een toost uit van aan de overkant.

Dankbaar voor alles wat je betekent. 
Walter, papa, pepe, rust zacht.

In liefde moeten we afscheid nemen van

Walter Lapeere 

echtgenoot van Anny Dedecker

Geboren te Meulebeke op 23 juli 1934 en 
overleden in het AZ Delta te Rumbeke op 21 mei 2021 

gesterkt door de ziekenzalving.

Een stil moment bij Walter kan 
in het “Rouwcentrum Sabbe”, 
Tieltstraat 76 te Meulebeke, 

op dinsdag en woensdag van 16u30 tot 19u.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be 
 

De uitvaartliturgie zal plaats vinden in intieme kring 
wegens de gekende coronamaatregelen

in de parochiekerk van Sint-Amand te Ingelmunster, 
gevolgd door de crematie en de plaatsing van de urne 

in de urnenkelder op de begraafplaats te Ingelmunster.

Echtgenoot van 

Anny Dedecker

Vader en schoonvader van

† Nick Lannoo en Mieke Lapeere 
  Veerle Lapeere
 

Pepe van

 Jorg Lannoo en Natascha Bruneel en 
 Tito Ripoll en Arina Lannoo
 Matthias Corneillie en Nele Tanghe en Ayco 
 Michiel Devlamynck en Lisa Corneillie 

Broer, schoonbroer en nonkel van 
 † Daniel Lapeere en † Cecile Fiems en familie
 Gery Vanneste en Trees Lapeere en familie 

 Paul Martin en Marleen Lapeere 
 † Luc Dedecker en Lily Catteeuw en familie

Delen mee in het verdriet: 
 de families Lapeere-Windels 

      Dedecker-Vandekerckhove 

Met dank aan:
 zijn huisarts Annelies Lambrecht 
 zijn kinesiste Annelore Vandendriessche 

de vele helpende handen van
 zijn thuisverpleging van het Wit-Gele kruis en 

Familiehulp 

Rouwadressen:
 Bosakkerstraat 47, 8700 Tielt 

R. Bultynckstraat 2, 8770 Ingelmunster 

♥

Troost is de herinnering 
aan wie je was voor mij 

diep geworteld in mijn hart 
blijf jij altijd dichtbij 
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