
Lieve Marcel,  
 
 
 

Deze woorden zijn voor jou  
Als ik aan jou denk, dan denk ik aan   

Vriendschap, onbevangenheid , inspiratie 
en dankbaarheid 

 
Wij hebben elkaar ontmoet tijdens mijn 

bootcamptraining in 2011  
Daaruit is een mooie vriendschap ontstaan 

die begon met ons twee en verder is 
gegaan met jouw en mijn familie  

Wij hebben samen aan onze gezondheid 
gewerkt door te sporten, gezond te eten  

Door op vakanties te gaan, door te 
feesten, door te lachen en te huilen  

 
 

 
Ik ken je niet anders dan dat je onbevangen was  

Ik zag je vaak in een superman of ander superheldenshirt, dit maakte jou niet uit  
Weet je nog dat we samen gingen feesten in de Waerdse Tempel?  

Jij stond daar zo uitbundig te dansen en te springen met alle feestgangers 
Het maakte jou niet uit hoe zij naar je keken, jij bleef jezelf en genoot volop 

 
Jij als persoon en jouw kijk op het leven heb ik altijd bewonderingswaardig gevonden  

Het ene moment wist je niet hoe jij je schoenen moest veteren en het andere moment gaf jij 
een lezing aan bankiers over de toekomst van geld  

Je was ongelofelijk intelligent, een genie die verbanden zag die andere nooit zouden 
begrijpen, je was een ware inspiratie   

 
Ik ben zo dankbaar dat ik jou, Bamber en Mick heb leren kennen  

Je was een vriend, een voorbeeld, een bonusvader voor mij  
Ik wil je bedanken voor al je adviezen in de tijd dat ik het nodig had  

Voor jouw gedachten, woorden en leven wat je met mij hebt willen delen   
Voor de liefde en vreugde die je mij en mijn familie hebt gebracht  

Bedankt dat je mijn lieve vriendin Lois en ons dochtertje Faya hebt verwelkomd, ik zal Faya 
alles vertellen over gekke en lieve Marcel  

 
Marcel ik zal je missen en in mijn hart zal je altijd bij me blijven 

 
 
 
 

Hessel, 23 april 2019  


