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Guido Slegers
28 september 1942 - 15 juli 2022

Dat ziet er goed uit.

Dat moeten we proberen 
want wat we zelf doen

 doen we beter.

Is’t nu al tijd? 
D’er is nog zo veel te doen. 

Maar 

ik ben zo moe, zo moe.
Neem mij maar mee...

Voorzichtig 
met wie ik liefheb alstublief.

Tot het groot weerzien.

Daag

- Guido -



Hier zijn we dan Guido, voor de laatste maal. 
Uw leven gaat nu over in mooie herinneringen. 

Het is zo goed geweest samen.
Dank u.

- Jeanine -

†
Na een leven vol liefde en toewijding is van ons heengegaan de heer Professor

Guido Augustien Stefaan Slegers

echtgenoot van mevrouw Jeanine David

geboren te Kruibeke op 28 september 1942 en 
overleden op de Palliatieve Eenheid van het UZ Gent op 15 juli 2022,

gesterkt door de Ziekenzalving.

Emeritus hoogleraar Universiteit Gent
Dr. in de wetenschappen (groep Scheikunde) RUG

Apotheker (programma centrale middenjury Brussel)
Ere-Ambtelijk lector Universiteit Antwerpen

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring op 
vrijdag 22 juli 2022.

Na de crematie volgt de begraving op de begraafplaats te Oosterzele.

Dit melden u in diepe droefheid:

Jeanine David  
zijn echtgenote

An en Peter Slegers - Smet
  Emma, Martha en Anna
Peter Slegers

zijn kinderen en kleinkinderen
Herman en Nicole Slegers - Van de Velde
  kinderen en kleinkinderen

zijn broer, schoonzus, neven en nichten.

De Families: Slegers - Van Laere en David - Van de Velde.

Met bijzondere dank aan:
      Zijn huisarts dr. Fermon
      De Medische Oncologie en de Palliatieve Eenheid van  het UZ Gent.

U kan Guido een laatste groet brengen in funerarium De Zandkorrel,
St.-Elooistraat 21a te 9820 Merelbeke 
op maandag, dinsdag en woensdag tussen 17 uur en 18 uur.

Rouwadres:    Uitvaartonderneming De Zandkorrel
           T.a.v. familie Slegers - David
      P/a. St.-Elooistraat 21a, 9820 Merelbeke.

Online condoleren:    www.dezandkorrel.com


