
Vol verdriet maar met grote dankbaarheid nemen we afscheid vanVol verdriet maar met grote dankbaarheid nemen we afscheid van

De HeerDe Heer

Willy Willy DEVOLDERDEVOLDER
Weduwnaar van Jeannine DEGANDT (†2012)Weduwnaar van Jeannine DEGANDT (†2012)

geboren in Roeselare op 15 december 1941 en geboren in Roeselare op 15 december 1941 en 
overleden in het AZ Delta te Torhout op 25 maart 2021,overleden in het AZ Delta te Torhout op 25 maart 2021,

omringd door zijn naasten en gesterkt door de ziekenzalving.omringd door zijn naasten en gesterkt door de ziekenzalving.

Vanwege overheidsmaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats in beperkte Vanwege overheidsmaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats in beperkte 
kring.kring.

Daarna volgt de bijzetting op het urneveld van de begraafplaats te Daarna volgt de bijzetting op het urneveld van de begraafplaats te 
Lichtervelde. Lichtervelde. 

Bewaar het beeld van Willy in uw hart, Bewaar het beeld van Willy in uw hart, 
er is geen mogelijkheid tot laatste groet er is geen mogelijkheid tot laatste groet 

Condoleren kan via www.begrafenissen-feryn.beCondoleren kan via www.begrafenissen-feryn.be

Dit melden u:Dit melden u:

zijn kinderen en kleinzoon:zijn kinderen en kleinzoon:

Stefaan en Hanne Stefaan en Hanne DEVOLDERDEVOLDER -  - BOUCQUEZBOUCQUEZ, , 

Brighten,Brighten,

zijn boers, zussen, schoonbroers, zijn boers, zussen, schoonbroers, 
schoonzussen, neven en nichten:schoonzussen, neven en nichten:

AchielAchiel  (†)(†) en Lieve  en Lieve DEVOLDERDEVOLDER -  - STAELENSSTAELENS en familie, en familie,

DaniëlDaniël  (†)(†) en Cecile  en Cecile SPIESSCHAERTSPIESSCHAERT -  - DEVOLDERDEVOLDER en familie, en familie,

Michel en Georgette Michel en Georgette DEVOLDERDEVOLDER -  - BILLIETBILLIET en familie, en familie,

Willy en Noëlla Willy en Noëlla NOYEZNOYEZ -  - DEVOLDERDEVOLDER en familie, en familie,

Herman en Odette Herman en Odette DEVOLDERDEVOLDER -  - VERKINVERKIN en familie, en familie,

PaulPaul  (†)(†)  DEVOLDERDEVOLDER,  ,  

CyrielCyriel  (†)(†) en Jeanette en Jeanette  (†)(†)  DEGANDTDEGANDT -  - VANACKERVANACKER en familie, en familie,

André en Marie-JeanneAndré en Marie-Jeanne  (†)(†)  DEVOSDEVOS -  - DEGANDTDEGANDT,,

WilfriedWilfried  (†)(†) en Marleen  en Marleen MATTHEUSMATTHEUS -  - DEGANDTDEGANDT en familie, en familie,

De families De families DEVOLDERDEVOLDER - DEGANDT - VANDECASTEELE - BEERNAERT. - DEGANDT - VANDECASTEELE - BEERNAERT.

Wij danken waarderend:Wij danken waarderend:
zijn huisarts,zijn huisarts,
Familiehulp,Familiehulp,
de dokters en het personeel van AZ Delta Torhout.de dokters en het personeel van AZ Delta Torhout.

Kleine Essestraat 17, 8810 LichterveldeKleine Essestraat 17, 8810 Lichtervelde  Coussementdruk, LichterveldeCoussementdruk, Lichtervelde
Rouwbegeleiding Feryn,Rouwbegeleiding Feryn,

www.begrafenissen-feryn.bewww.begrafenissen-feryn.be



Willy Willy DEVOLDERDEVOLDER
15 december 1941 - 25 maart 202115 december 1941 - 25 maart 2021



Willy ,Willy ,
  

15 december 1941 werd je geboren in een warm gezin.15 december 1941 werd je geboren in een warm gezin.
Je groeide op en je werd een sterke kerel.Je groeide op en je werd een sterke kerel.

Je tijd goed gebruiken werd je met de paplepel meegegeven.Je tijd goed gebruiken werd je met de paplepel meegegeven.
Je leerde metsen en al vlug werd je aannemer; Je leerde metsen en al vlug werd je aannemer; 

je werd je eigen baas.je werd je eigen baas.
Je leverde mooi werk; met jouw linkerhand kon je toverenJe leverde mooi werk; met jouw linkerhand kon je toveren

en je kon zien dat je vreugde beleefde aan jou job en je kon zien dat je vreugde beleefde aan jou job 
en aan het leven.en aan het leven.

Je bouwde jouw eigen huis en thuis en ook dat van je broers Je bouwde jouw eigen huis en thuis en ook dat van je broers 
en zussen. Ze mochten meegenieten van jouw talent.en zussen. Ze mochten meegenieten van jouw talent.

Hoeveel zaterdagen offerde je voor hen op omHoeveel zaterdagen offerde je voor hen op om
te vloeren, te metsen of één of andere klus op te knappen; je te vloeren, te metsen of één of andere klus op te knappen; je 

deed het uit pure broederliefde.deed het uit pure broederliefde.
Je leerde Jeanine kennen en zoon Stefaan werd jullie oogappel.Je leerde Jeanine kennen en zoon Stefaan werd jullie oogappel.

Later leerde je hem de knepen van het vak.Later leerde je hem de knepen van het vak.
Toen Jeanine ziek werd ontpopte je als een liefdevolle, Toen Jeanine ziek werd ontpopte je als een liefdevolle, 

zorgzame echtgenoot.zorgzame echtgenoot.
Je was haar rots in de branding.Je was haar rots in de branding.

Kort na haar overgaan werd je ziek.Kort na haar overgaan werd je ziek.
Nu werd Stefaan jouw rots in de branding.Nu werd Stefaan jouw rots in de branding.

Acht moeilijke jaren volgden.Acht moeilijke jaren volgden.
Zoon en kleinzoon waren de rozen op jouw doornige pad.Zoon en kleinzoon waren de rozen op jouw doornige pad.

25 maart 2021. Jouw leven gaat verder op het pad van Licht.25 maart 2021. Jouw leven gaat verder op het pad van Licht.
  

Dank u Willy,Dank u Willy,
 voor het leven dat we met jou mochten delen. voor het leven dat we met jou mochten delen.
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