
Verdrietig om haar heengaan,
maar dankbaar om de vele mooie herinneringen,

nemen wij afscheid van

  MEVROUW

Mariette Devos
weduwe van de heer Marcel Deruyck (1928-2021)

geboren in Deerlijk op 20 augustus 1929 
en overleden in Heestert op 14 november 2021,

gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de O.L.Vrouw Hemelvaartkerk in Heestert

op zaterdag 20 november 2021 om 10.30 uur.

Wie wil kan een laatste groet brengen aan Mariette in
het funerarium Messiaen, Verzetslaan 9 in Moen, 

iedere werkdag van 14.30 u tot 16 u en van 17.30 u tot 19 u.

Dit melden u:

† Eric en Mia Françoys - Deruyck
 Frederik en Evelyne Vanhonacker - Françoys

Elias
Eleni

Michael en Delphine Borms - Françoys
Mauro
Louise

Matthias en Joyce Françoys - Clybouw
Finnley
Olivia

Michel en Annie Revyn - Deruyck
Nico en An De Bie - Revyn

Tristan
Solys

Jan en An-Katrien Revyn - Cuypers
Amélie

Marc en Brigitte Deruyck - Devriese
Marlies Deruyck
Matthijs en Lien Deruyck - Cosaert

Geert en Rita Gheysen - Deruyck
Stijn en Lore Depypere - Gheysen

Noor
� omas en Lise Decuypere - Gheysen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
van de families Devos - Seynaeve en Deruyck - Deconinck.

Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts Dr. Verhamme
de directie en het personeel van het WZC Marialove in Heestert.

Rouwadres: Familie Deruyck - Devos
 P/A Begrafenissen Messiaen
 Verzetslaan 9 - 8552 Moen
 of via www.messiaen.be

MOEN -  056  300  700BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Een moeder sterft altijd te vroeg al wordt zij nog zo oud.

Je bidt dat God haar sparen zal omdat je van haar houdt.

Maar als de dagen knellen gaan, zij ziek wordt, moe en benauwd.

Bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt.

Je moeder blijft je moeder

zo eigen en vertrouwd.

Je wilt haar niet graag missen

omdat je van haar houdt.

Maar eens dan komt de dag

dat je haar moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is

maar in je ogen blinkt een traan.


