Koen – wat mensen schreven…
vrienden
Koenie,
Bedankt voor alle mooie herinneringen.
Ik leerde je kennen in Aalst. Vanaf de eerste dag school ontstond er de vriendschap, die nu
nog steeds in onze harten blijft voortbestaan.
Samen naar concerten, festivals, cafés gaan, deden we beiden even graag
Er komt een tijd dat we die terug samen kunnen beleven.
Het ga je goed, minnen maat.
J&B

collega´s
Ik ben als ex-collega van Koen enorm geschrokken bij het vernemen van het slechte
nieuws. Je blijft hopen tot het allerlaatste moment. In mijn gedachte zal Koen blijven verder
leven als degene die ondanks alles bleef strijden voor het leven waar hij zo van hield.
Hij bleef positief ingesteld en was op die manier ook een groot voorbeeld voor ons
allemaal.
Ik zal je nooit vergeten.
D.
´in paradiso deducant te angeli´ (in het paradijs zullen engelen je begeleiden)
In de korte periode dat ik Koen heb leren kennen, wist ik zijn vriendelijkheid, eerlijkheid,
openheid en directheid enorm te appreciëren.
Ik had Koen graag.
Ook van de manier hoe hij met zijn ziekte omging. heb ik enorm veel respect.
Zo´n positivisme en optimisme heb ik zelden gezien.
Jullie mogen fier en trots zijn op zo´n zoon en broer.
Hij was een fijne collega.
Ik zal hem nooit vergeten!
Veel Liefs
M.
We zullen Koen herinneren als een rustige, vriendelijke collega met een ongelooflijk
positief kijk op het leven.
O.
Heb 3 maanden mogen samenwerken met Koen op de werf te Anderlecht en kon zijn
positieve ingesteldheid ten zeerste waarderen.
E.

vrienden van de Vlaamse Liga tegen Kanker
Koen je blijft voor altijd in ons hart en onze herinnering
als de lieve, stille jongen met z´n sprankelende ogen,
waarin nog zoveel dromen leefden.
M.

Ik zal mij Koen altijd herinneren als een dappere jongeman,
met veel doorzetting
en een oprechte lach.
E.
Voor de korte periode dat ik Koen mocht leren kennen
was hij voor mij een zeer mooi iemand.
Een jonge man, met een zeer open vizier,
attent voor anderen,
zichzelf op de achtergrond houdend,
realistisch,
humoristisch en steeds goedlachs.
Zo zal ik Koen ook in mijn herinneringen verder dragen.
Koen met een glimlach om zijn mond,
met glinsterende ogen…
Het is zo oneerlijk, de strijd, die hij moest strijden…..
Het was fijn om hem nog even bij ons te hebben in Oostende…
A.
Ik leerde Koen kennen in december 2012 op de ontmoetingsdag in Luik.
Wat een toffe, fijne en positieve indruk liet hij achter!
Nadien zagen we elkaar op andere ontmoetingsdagen.
Ik zal deze herinnering blijven koesteren.
Koen zal verder leven in mijn hart.
Jullie mogen meer dan terecht fier zijn op hem.
M.

familie
Het is onwezenlijk. Koen die er niet meer is.
Zijn lieve lach, zijn grappige uitspraken, zijn mooie karakter…
We zullen dit alles missen.
Lieve familie, lieve Laura,
We leven met jullie mee
en weet dat Koen altijd in ons hart blijft

leerkrachten, staf van opleiding van Koen
De schooljaren waarbij ik Koen van zeer nabij gekend heb zullen mij
altijd bijblijven als één van de betere klassen. Koen was een oprechte, eerlijke en toffe
jongen om mee samen te werken als leerkracht, maar ook voor de medeleerlingen.
Ook na zijn studietijd had ik soms nog contact met Koen.
Hij was fier met zijn behaalde diploma´s een het aansluitende bouwkundige werk hierop.
Het deed mij veel plezier zoiets te horen van een oud-leerling.
Het verlies en het heengaan van Koen heeft mij dan ook diep geraakt.
C. van KTA
We herinneren ons, dat Koen in de loop van zijn studies een zware operatie onderging.
Zijn rijpe, evenwichtige omgang hiermee, zijn moed en volharding
en zijn serene, rustige maar bewuste beleving van gezondheid en studie
hebben ons toen zeer getroffen.
Zo nam hij in de herstelperiode na de operatie nog deel aan enkele examens,
hoewel dat zichtbaar niet vanzelfsprekend was.

Maar je hoorde hem nooit klagen, zelfmedelijden was niet aan hem besteed.
Hij keek de situatie recht in de ogen, nam er de consequeenties van
en trof de schikkingen die hij nodig achtte.
Hij deed daarbij zo weinig mogelijk beroep op bijzondere regelingen en
nam verder deel aan het studieleven zoals zich dat aandiende.
Koen was ook heel graag gezien onder zijn medestudenten.
´Waarom zijn het altijd de goeien die zo vroeg van ons weggetrokken worden?´,
reageerde een van hen op het rouwbericht.
Koen rondde zijn studies af met een eindwerk op het GEN in Dilbeek.
Hij deed dat op de hem eigen gerichte, plichtsbewuste en degelijke manier, zonder tralala
en behaalde een heel mooie welverdiende score.
Met Koen wuifden wij in 2011 een in het docentenkorps zeer gewaardeerde jongeman uit,
met een knap professioneel en menselijk potentieel,
en met een voor zijn leeftijd ongewone wilskracht en helderheid.
Zonde, onvatbaar en onbeschrijflijk jammer, dat er voor zo´n fijne, beloftevolle kerel
niet meer tijd, ruimte en armslag voorhanden mocht zijn…
Woorden schieten tekort.
Afscheid nemen van dit aardse samenzijn is één van de moeilijkste opgaven
die een mens in het leven te verwerken krijgt.
Directie Hogeschool

dokter
Ik heb het geluk gehad Koen gedurende vier jaar te mogen opvolgen en bij te staan.
Ik bewonderde zijn rustige moed en doorzettingsvermogen,
een blijk van grote volwassenheid en rijpheid,
en dit tot het bittere einde.
Zo zal hij in mijn herinnering blijven.
D.

leerling LO
Beste Juf Erna.
Ik weet al wat er gebeurt is geweest.
Ik ben heel tristig
en mijn moeder ook.
Wij hebben voor jou gebiden en voor jou kind.
God gaat jou beschermen
S.

collega van vader/moeder
Onzeglijk groot
het verdriet deze dag
onzeglijk vreemd
het geloof dat,
toch
niets voor niets zal zijn
omdat in liefde
ieder mens bewaard zal zijn
J.

