Testament
Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.
En als ik dood ga, treur maar niet
ik ben niet echt weg moet je weten
het is de heimwee die ik achterliet,
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.
En als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is het verlangen dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

Hugo Colson

-Bram Vermeulen-

1933 - 2021
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Liefdevol aandenken aan een man, vader, groot- en overgrootvader uit de duizend

Hugo Colson
echtgenoot van Lea Van Praet
Geboren te Sint-Gillis-Dendermonde op 13 juli 1933 en overleden
in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 28 maart 2021.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Door de huidige omstandigheden inzake Covid-19 moeten wij in beperkte kring
afscheid nemen van Hugo in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke-centrum,
gevolgd door de crematie en de uitstrooiing van de asurne op het kerkhof te Lebbeke.
Er is gelegenheid om Hugo een laatste groet te brengen in het rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te 9280 Lebbeke op woensdag en donderdag na afspraak op 052 41 44 55.

Rouwadres: Flor Hofmanslaan 12 bus 202 - 9280 Lebbeke
online condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be

Hij leeft verder in het hart van:

Lea Van Praet
Carine en Werner Colson - Wynant
Marijke en Tom Wynant - Van der Eecken
Lars en Wout
Annelies en Andy Wynant - Standaert
Karo en Sam Wynant - Coupillie
Christel en Marc Colson - Huyck
Hannelore Huyck
Carolien en Jonas Huyck - Vos

zijn echtgenote

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families COLSON - VAN PRAET - DE KOKER - JOOSTENS.

Met dank aan zijn thuisverpleging Christel, An, Nathalie en Erika,
het personeel en de vrijwilligers van de palliatieve eenheid De Haven
van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde en Dokter Dulca.

