
… Pa’tje, Pepe, … 

Wekenlang hebben we geoefend op die laatste zwaai  

en toch komt ie veel te vroeg. 

Jij wou hier helemaal nog niet weg. 

We moesten nog koffie slurpen en kaarten.  

En jij zou winnen, want je liet je niet doen. 

Altijd rechtuit. Immer goedlachs. 

“Pak et leven gelijk da’t komt. Sta nie stille en doe voort.” 

Ook als jaar na jaar de hel losbarst boven je gezin? Als je je 

zoon verliest in een werkongeval, je tweede zoon verliest in 

een verkeersongeval, je kleine lieve vrouw veel te vroeg moet 

laten slapen, je eerste kleinzoon vaarwel moet zeggen omdat 

z’n hart te groot is voor deze wereld en je achterkleinkind niet 

de kans kreeg om in jouw flauwe mopjes te trappen?  

“Dan zeker”, zei je. “Pakt mekoar goe vaste en makt er ’t 

beste van. Iedren dag.” 

Zullen we doen. Beloofd. Ga nu maar. 

Je bent nog net op tijd voor de verjaardag van je kleinzoon 

Jellert en ma. 

Klink maar. Drink maar. Op minder dan anderhalve meter 

graag. 

En doe da mondmasker af. Ge zijt veel schoner zonder. 

 

 

Servaas Louage 
°9 februari 1935 - 9 juni 2020 



Bedroefd, maar dankbaar  
om wat hij voor ons en voor velen betekend heeft, 

nemen wij afscheid van 

de heer 

Servaas Louage 

weduwnaar van mevrouw Rosa Lahousse (2003) 

Hij is geboren te Wevelgem op 9 februari 1935 
en thuis, gesterkt door het Ziekensacrament, 

van ons heengegaan op 9 juni 2020. 

Servaas was lid van Okra en Samana. 

De uitvaartplechtigheid zal,  
volgens de richtlijnen van de overheid,  

in familiekring plaatsvinden. 

Al kun je er niet bij zijn,  
wees dan een ogenblik stil 

en denk aan de mooie momenten 
die je aan Servaas hebt gegeven  

of van hem hebt gekregen. 

Na de crematie wordt pa met ma herenigd 
op de begraafplaats aan de Moorselestraat te Wevelgem. 

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier,  

t.a.v. familie Louage 

Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem, 

of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

 

Servaas is de pa en pépé van 

Johan Louage 

Marleen en Bart Louage - Seynhaeve 

Jellert 

Seel en Jelle, Mona, Mories 

Sien en Pieterjan, Sam, Cis 

Dorine en Janny Louage - Vanbecelaere 

Sanne en Wouter, Siebe, Tim, Lars,  

Brent en Jacynta,  

Jarne en Jolien 

Jelle en Charida, Olivia 

Foeke en Sofie 

Femke 

Christian Louage 

Nancy en Alain Louage - Durnez 

Jens en Kim 

Kathy en Pieter Louage - De Blauwe 

Hij is de levensgezel van Noela Vanhoutte 

Hij blijft in het hart van de families  

Louage - Debaeke en Lahousse - Devoddere 

Wij danken zijn huisarts en de medewerkers van de 

thuisverpleging en het palliatief team 

voor hun steun en toegewijde zorg.  
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