
Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

uit “De steen” van Bram Vermeulen 
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Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan 

 

Annie Devolder 
echtgenote van Antoine Matthijs 

 
geboren te Izegem op 27 april 1937 en overleden te Kortrijk op 9 september 2020. 

 
Wij nemen afscheid van Annie in beperkte kring. 

 
Nadien volgt de bijzetting in de familiekelder op de begraafplaats te Vichte. 

 
Een laatste groet kan gebracht worden in het uitvaartcentrum Vandercruyssen, 

Windhalmlaan 2 te Sint-Lodewijk - Deerlijk, 
op maandag 14/09 en dinsdag 15/09 van 15 tot 18.30 uur. 

 
Rouwadres: Familie Annie Devolder 

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

of via www.messiaen.be 

Dit melden u: 

 
Haar echtgenoot: 
 

 Antoine Matthijs. 

 
Haar kinderen: 
 

 Jean-Paul en Melissa Matthijs - Mican. 

 
Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten: 
 

 Guy Van Weehaeghe - (†) Christa Devolder, 
  Yves Van Weehaeghe, 
  Sophie Van Weehaeghe, 
   Manu en Célestine, 
   Julie, 
 

 De families Matthijs, Devolder, Debosschere. 

 
Met onze dank aan de directie, het personeel en medebewoners van het R.V.T. Sint-Vincentius - 
Ter Berk en de directie dokters en personeel van het AZ Groeninge te Kortrijk en 
Maria-Middelares te Gent en haar huisdokter Dr. Boydens. 
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