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Roland Deweird
1951 - 2021

Dominiek Mollewinckel
1989 - 2021

Net thuis… brievenbus leeg gemaakt…
boodschappen boven gezet…

met vreugde klaar voor een verlengd weekend,
vol met nieuwe plannen, een eerste terrasje…

Plots… in een schreeuw van pijn…
jouw groot maar teder hartje was gebroken…

de grond die onder jouw voeten verdween.

Toekomst wordt een verlangen en een traan,
verleden is een herinnering en een lach…

Ik zou er alles voor geven…
nog een keer met jou… nog een keer met jou!

Je denkt veel te hebben in dit leven,
maar zonder jou hebben we niets…

Je bent een topkerel en we missen je heel hard ! 

Bedankt voor je laatste en troostende woorden:
 

“K’em hunne allemol geirn gezien…”



  
De stilte overvalt ons 
De stilte is veel te luid 

Zachtjes stromen de tranen, 
maar van binnen schreeuwen we het uit. 

 

Door mooie herinneringen gesterkt nemen we afscheid van

Dominiek Mollewinckel
 

echtgenoot van Laura De Caluwé
 
 

Geboren te Geraardsbergen op 16 augustus 1989 en  
onverwacht overleden te Ath op 12 mei 2021. 

 

Supporter Club Brugge KV 
Fervent biljarter

 
 

Dominiek een laatste groet brengen, 
kan op dinsdag 18 mei 2021  

en woensdag 19 mei 2021  
van 19u tot 20u 

in het funerarium van ARK Uitvaartzorg. 
 
 
 

Wegens de Corona maatregelen zal de afscheidsviering doorgaan  
in intieme kring. 

 
 
 

Rouwadres: ARK Uitvaartzorg, Groendreef 7B, 9500 Geraardsbergen

 

Melden u diep bedroefd: 
 

Laura De Caluwé
zijn echtgenote

 

Regina en Noel De Vos - Saenen 
Christiaan en Gerda Mollewinckel - Molnar

zijn ouders
 

Koen en Anja Mollewinckel - De Geyter 
Kristof en Sophie Mollewinckel - Claus
Evi en Ken Mollewinckel - Vanhalle
Lynn en Peter De Caluwé - Bergmans & Guillaume 

zijn broers, zus, schoonbroers en schoonzussen
 

Wim en Nancy De Caluwé - Tresignie 
zijn schoonouders

 

Mickey, Milow en Chanel
zijn trouwe viervoeters

 
 

De families  
Mollewinckel - De Caluwé - De Vos - Tresignie

U kan online condoleren via https://www.ark-uitvaartzorg.be/dominiek-mollewinckel
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