


Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

MEVROUW

Leona Debode
weduwe van de heer René Gremeaux (1925 - 2013)

geboren in Sint-Denijs op 14 december 1926  
en overleden in Heestert op 2 april 2021

De uitvaartplechtigheid heeft volgens de huidige  
coronamaatregelen plaats gehad in familiekring,  

in aula Memoria op woensdag 7 april 2021.

Rouwbetuigingen: Familie Gremeaux - Debode
p/a Begrafenissen Messiaen
Verzetslaan 9 - 8552 Moen

of via www.messiaen.be

Met onze oprechte dank aan:
haar huisartsen Dr. D’Haene en Dr. Crepel,

de directie en het personeel van het WZC Marialove,  
afdeling De Musette in Heestert.



Moeders handen,  sprekende handen …

We kennen haar handen.

Als kind hebben wij er vaak met bewondering naar gekeken!

Zij brachten ons troost in onze kleine verdrietjes 

en hebben ons omhelsd in momenten van vertedering.

Ze gaven ons een duwtje in de rug als dat eens nodig was!

Zij deden alles wat wij nog niet konden.

Zie hoe ze voor ons hebben gewerkt.

Het waren vlijtige handen die geen uitdaging uit de weg gingen.

Waar een wil was, was een weg!

Hoewel geen opleiding, kwamen zij meestal tot een goed resultaat!

Talloze truien, kleedjes, herenbroeken... tot zelfs onze trouwjurken

kwamen met glans tot stand!

De jaren kregen geen vat op haar handen;

zij bleven mooi , slank en zacht!

Handen die nog een vermanend vingertje opstaken,

die nog gretig zwaaiden naar de raambezoekers  

aan haar kamertje in Marialove.

Handen die ons wilden voelen en strelen!

De handen die ons altijd hebben gedragen

worden nu gevouwen in dankbaar herdenken!



Dit melden u:

André en Ginette Vanhoutte - Gremeaux
Piet en Lut Vanhoutte - Struyve, Andreas en Cyriel
Sofie Vanhoutte en Geert Wils
Bart en Tine Vanhoutte - Remaut, Nora en Serge
Stijn en Tineke Vandevoorde - Vanhoutte, Sies, Boor, Maaike en Evi

Arlette Gremeaux
Maarten en Annelies Lapiere - Verhaeghe
Tim en Frédérique Lapiere - Capelle, Aaron en Robin

† Paul en Huguette Degraer - Gremeaux
Ruben en Jony Deprez - Holvoet, Rif
Jens Holvoet
Jille en Liselot Holvoet - Depoortere, Ine en Josse

Ronny en Lieve Gremeaux - Hostyn
Gianni en Griet Malfait - Gremeaux, Flore en Vic
Johan en Lies Pazmany - Gremeaux, Kamiel en Bas

† Colette Gremeaux
Davy en Julie Blanckaert - Depoortere, Liaz en Ellie
Sam en Jolien Duthoo - Depoortere

        haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Leon en † Thérèse Debode - Denutte en familie
Roger en Marie-José Deschuymer - Debode en familie
† Hilaire en † Paula Gremeaux - Christiaens - † Maria Vercruysse en familie
† Arsène en † Laura Planckaert - Gremeaux en familie

haar zus, schoonbroer, neven en nichten 

De families Debode - Dermaut en Gremeaux - Saffers


