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Geert en Fleur Devos - De Caesteker, Matteo, Andres,
Jan † en Fransisca Devos - Welvaert, Bartel, Isaura,
    

     haar kinderen en kleinkinderen.

De families Devos en De Muer rouwen mee.

Wij hebben in intieme kring afscheid genomen. 

Met dank aan haar huisarts, de directie, het personeel 
en de vrijwillige medewerkers van het WZC Ons Zomerheem 
voor de liefdevolle zorgen.

Graag uw correspondentie via Uitvaart Mussche, Leest 77 - 9950 Lievegem.
U kunt ook online condoleren op www.uitvaartmussche.be

H
Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.

Mevrouw Hilda De Muer
echtgenote van de heer Willy Devos †

Zomergem, 15 juli 1937 – Zomergem, 24 september 2022

Liefste ma, oma,
 
Je fietste in Zomergem overal naar toe.
Naast je rol als moeder was je ook een goede kleuterleidster.
Zowel binnen- als buitenshuis kon men altijd op je rekenen.
 
Je grote liefde voor de tuin was iedereen bekend.
De vele geuren en kleuren kon je sterk appreciëren.
Al genoot je evenveel van een lekker etentje of stevig stuk taart.
 
Maar dan overviel jou die vreselijke ziekte.
Wat normaal was voorheen, werd plots moeilijker.
Aan de zijde van opa was echter niets je te zwaar.
 
Je bleef genieten van de kleine dingen en diezelfde taart.
En of je fier was op je kinderen en kleinkinderen!
Maar je kon het steeds moeilijker onder woorden brengen.
 
Eens opgenomen in het rusthuis ging alles snel …
We hadden moeilijker toegang tot je gedachten. 
Praten lukte niet meer en toch luisterde je.
 
We hopen dat je nu rust hebt gevonden
en opa en Jan kan vertellen,
hoe het hier met ons gaat.


