Cecile Devos
8 oktober 1930
11 januari 2021

Gelukkig de mens die in het leven iets heeft gevonden dat schoon genoeg is
om ervoor te leven en groot genoeg om ervoor te sterven.

Dankbaar om wat zij voor ons betekende en gesterkt door mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van
Mevrouw

Cecile Devos
echtgenote van de heer Frans Verbeke (†22 februari 2015)
geboren te Kuurne op 8 oktober 1930 en rustig heengegaan
in de palliatieve eenheid Ten Oever, te Kortrijk, op 11 januari 2021.
De afscheidsplechtigheid in de Sint-Michielskerk te Kuurne, gevolgd door de bijzetting
van de asurne op de begraafplaats van Bavikhove, heeft plaats in besloten kring.
Rouwadressen:
8520 Kuurne, Oudstrijderslaan 42
8520 Kuurne, Koning Boudewijnstraat 158
Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be

Ma, Oma,
Daar ga je dan, opa achterna. Al een hele tijd gaf je aan dat
het genoeg was geweest. Je wou naar Frans toe.
Je had een lang en goed gevuld leven met als hoogtepunt de jaren in jouw winkel. Met veel beweging en veel
mensen die hun boodschappen én hun verhaal deden bij
“Cecile van de Spar”.
Een babbeltje bij een potje koffie met ons of de familie was
je grote plezier. Maar het lukte allemaal niet meer zo goed
waardoor jij je soms eenzaam voelde.
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen thuis
ontvangen met opa, later in het flatje, daar genoot je zo
van. Je was zo fier dat ze het allemaal zo goed stelden.
En onlangs nog toen we, in extremis jouw negentigste
verjaardag mochten vieren, fleurde je helemaal op. De
hele familie nog eens rondom je, wat een plezier.
We nemen afscheid. Verdrietig maar dankbaar voor je
lange leven en berustend dat je nu eenmaal moet gaan.
We zullen je missen maar ga met een gerust hart naar opa
en doe hem vele groeten...

Luc en Viviane De Tollenaere - Verbeke,
Gordian en Lien Waem - Blondeel,
		 Fleur, Flynn, Frauke,
Sam en Ellen Blondeel - Passchier,
		 Cleo,
Jan en Katrien Lesage - Verbeke,
Michiel en Marie Lesage - Mertens,
		 Laure, Noor,
			

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen
Camiel en Agnes Staelens - Devos,
Arsène en Rosa Devos - Debruyne,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Amé en Jeanne Caesens - Devos - Simone Hendrikx,
kinderen en kleinkinderen,
Walter en Denise Demeulemeester - Devos,
kinderen en kleinkinderen,
Leon
en Rosette Duchi - Verbeke,
†
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
			
haar broer, zus, schoonzussen, schoonbroers, nichten, neven, achternichten en achterneven;
De families Devos, Verbeke, Deylgat en Anraed.
Oprechte dank aan haar huisarts, de verpleegkundigen en haar trouwe buren.

