
Als ik ooit doodga, 

begraaf me dan niet, 
verstik me niet onder 

een zware steen, 

maar laat me de kans 
om vrij te zijn en te gaan 

over de grenzen van de dood, 

mee met de wind als de witte vogels 
en de groene natuur 

die ik bewonderde tijdens mijn leven. 

  
Als ik ooit doodga, 

verstik me dan niet in je tranen, 

maar schep een herinnering aan mijn lach, 
niet op mijn graf, 

maar in je eigen levenssfeer, 

daar waar je gelukkig was.  
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Na een mooi en rijk gevuld leven is in stilte van ons heengegaan 

 
Walter De Munster 

echtgenoot Simone Ravelingien 

 
geboren te Deerlijk op 11 oktober 1935 en  

overleden te Kortrijk op 20 september 2020. 

 
We namen afscheid van Walter in beperkte kring. 

 
Nadien volgde de asverstrooiing op de begraafplaats te Sint-Lodewijk. 

 
Rouwadres: Familie Walter De Munster 

p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 

of via www.messiaen.be 

Dit melden u: 

 
Simonne Ravelingien, zijn echtgenote. 

 
(†)Willy Vanhoutteghem - Marie-José De Munster, 
 

 Cindey Vanhoutteghem 
 

 Jan Vandenberghe - (†) Christiane Vanherreweghe, 

  Christophe en Ilse, 

  Olivier en Barbara, 
 

 (†) Johan Vanherreweghe, 

  Evi en Philippe, zijn zus, neven en nichten. 

 
Met onze dank aan de directie, dokters en personeel van het AZ Groeninge te Kortrijk, 
zijn huisdokter Virginie Hoornaert en de thuisverpleegsters. 
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