Dies illa
Eucalyptusbloesems
Ellende of armoede herkennen
in de geest van waarheid en van liefde
met de slachtoffers, wat wezenlijk was,
werd falen; maar je bracht rode kaarsen,
adventskrans, verlichte boom en beelden.
Jij schonk himalayathee met een zoen,
wilde honing, eucalyptusbloesems.
(Walter Jan Ceuppens, 5 december 2019, pro manuscripto)

Als ik plots besef hoe aan mensen, ook
aan dieren, door mensen zo vaak onrecht
en leed zijn aangedaan, hoe wij woede
angst of wraak structureel hebben gevoed,
die dag vatten wij hoe rechtelozen
zijn opgestaan en onze zielen nu
of later, ergens of nergens zullen
ronddwalen, of ontbinden, gedompeld
in leed of wroeging, zullen verdwijnen
of herinnerd worden als bezitters,
inquisiteurs, bedriegers en beulen;
maar misschien kan ik worden vrijgepleit
door universele rechtvaardigheid
die mild is, voor wie authentiek leert zijn.

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming.
(Walter Jan Ceuppens, pro manuscripto)
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Walter Ceuppens
geboren in Putte op 11 maart 1942
overleden in Leuven op 2 mei 2020
Doctor of Theology (PhD and STD)
Kandidaat Wijsbegeerte en Letteren
Bachelor in Philosophie
Commandeur in de Leopoldsorde
Ere-adviseur-generaal
Gewezen directeur Belgisch Fonds Sluiting Ondernemingen
Gewezen directeur ONEM-RVA Bruxelles - Brussel
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Sarah, Matthias, Benjamin, Elias
Jona en Beata Ceuppens - Vansant
(weduwnaar van Véronique Everaet)
Lucas, Simon, Amèlie, Annabel, Clara
zijn kinderen en kleinkinderen
Ludo en Marleen Sels - Ceuppens
kinderen en kleinkinderen
Ricardo en Rita Bravo - Ceuppens
zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten
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De families Ceuppens en Van Bogaert.

Met dank aan de thuisverpleging,
de dokters en de verpleging van de palliatieve eenheid van het UZ Gasthuisberg voor hun goede zorgen.

