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‘Asteroïde’ - Jef Gustin 



Dageraad - Jef Gustin

Toen aan de horizon
Een gekleurde zon

Geruisloos aan een nieuwe dag begon
Onderging de wereld dit ontwaken

Door zoals altijd het duistere achter zich te laten

De ochtend voelt jong en fris
Grassprietjes zijn met glinstering beladen

Schroomvallig verschijnt de omgeving uit de duisternis
Alles nog met het misterie van de nacht geladen

Dauw betovert een versleten  bruggetje
Ademloos kleurt de zon de hemel

Vogeltjes rechten nog slaapdronken hun ruggetje
Verweg klinken de eerste noten van een merel

Geluiden worden helderder en intenser
Ergens klinkt het gerammel van een boerekar

Rolluiken vertonen moeizaam hun venster
Weer het begin van een sublieme dag

En dan klinkt plots over het hele dal
Als hulde aan de scheppende Heer

Een schitterend vogelrecital
Warme stralen dalen neer

Bloemen ontluiken hun mooiste kleuren
Prachtige variaties van rood of hemelsblauw

Struiken schenken nu reeds hun felste geuren
Gans de wereld is de dageraad trouw

Dora D’hont  
zijn levensgezel

Anne-Rose & Peter Vanlangenhove     Sim, Cas & Laurine, Ko, Lie
Christophe & Emma De Spiegeleer      Mathis & Eline, Elena, Manu
Kristin & Dimi Embrechts     Félize, Tobiaz

zijn kinderen en kleinkinderen

Raymond +, Marie-Thérèse +, Marie-Hélène, Ernest +, Christiane, 
Jules +, Madleine +, Emiel +, Hubert +, Rene +, Marie-Louise, 
Margaretha, Gaston +, André +, Emmanuel + 

zijn broers en zussen

Met dank aan: 
de afdelingen Interventionele Radiologie, Gastrologie en Geriatrie van 
UZ Gent, Wit-Gele Kruis & huisartsenpraktijk De Rotonde Merelbeke, 
zijn familie en vrienden

Met een knipoog naar het leven samen 
met hen die hem liefdevol omringden, 

is hij vertrokken naar diegenen die hij al even moest missen. 
Het zal een warm weerzien zijn.  ♥

Jozef Simon Gustin
                       

Turnhout, 20 april 1936       Gent, 20 juli 2021

Kinesist MPI ’t Zwart Goor Merksplas,
 leraar lichamelijke opvoeding Sint-Victor & Sint-Jozefscollege Turnhout, 

dichter & kunstenaar, 
lid van de Koperen Passers Turnhout & Merelbeke

‘Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij…’ 
Toon Hermans


