Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf
‘t is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan
Je zegt: “ik ben wat moe”,
maar op ‘n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
		

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van :

Toon Hermans.

Dankbaar om alles wat zij voor ons betekende,
nemen wij verdrietig afscheid van

MEVROUW

Marie-Jeanne GOEMINNE
echtgenote van wijlen Richard DEVOS
geboren te Ronse op 26 januari 1930
en er overleden op 29 augustus 2020,
liefdevol gesteund en omringd door haar kinderen.

De afscheidsplechtigheid, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats
in het Crematorium ’Westlede’, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi,
op maandag 7 september 2020 om 11.30 uur.
Omwille van de gezondheidsmaatregelen omtrent het Covid-19 virus
vindt de rouwmaaltijd plaats in beperkte kring.
Om 16 uur volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium
op de begraafplaats Hogerlucht te Ronse.
Een stil moment bij Marie-Jeanne kan na afspraak in het
Funerarium Devos, Fiertelmeers 77, 9600 Ronse. Tel. 055/ 21 37 40.

Online condoleren via www.uitvaartzorgdevos.be

Greta DEVOS,
Lara en Conrad,
Eva en Noah,
Philippe en Annemie MOREAUX - DEVOS,
Eline en Filip,
Ode en Cézanne,
Karen en Kasper,
Luc en Andrée DEVOS - RAKOWSKI,
Nicolas en Evelyne,
Géraldine en Koen,
Thomas,
Ignace en Ingrid LATAIRE - DEVOS,
Maarten,
Sara en Juan,
Tine,
Paul en Greet DEVOS - MAES,
Wouter en Fien,
Katrien en Robbe,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,
De families GOEMINNE - DE VOS en DEVOS - VAN HOUCKE.
Met dank aan: Het personeel van Home St.-Franciscus te Kwaremont.
   Artsen en verplegend personeel van het A Z Glorieux te Ronse.
  Allen die haar een bezoekje brachten, liefde, geluk en vriendschap gaven.

9820
9600
9500
9600
9080

Merelbeke, Notelaarstraat 34.
Ronse, Mussenstraat 16.
Geraardsbergen, Astridlaan 50.
Ronse, Jablonecstraat 7.
Lochristi, Ledebeekweg 96.
Uitvaartzorg Devos. Ronse.

