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Heer, laat het prinsenvolk der oude Nederlanden

Niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande;

Maak dat uit de oude bron nieuw leven nogmaals vloeit,

Schenk ons de taaie kracht om fier, vol vroom vertrouwen,

Met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen;
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Dag va, dag opa,

Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn.
Het afscheid van moeke na 80 jaren viel jou zwaar. Al na twee weken ben je haar gevolgd
naar de andere oever.

Joris Dewaele
   °15.10.1926        †18.12.2020

Tot statig als een eik voor U ons volk herbloeit.
Remi Piryns

                Wandel nu eeuwig samen, hand in hand, langs de Leie. De rivier van jullie leven.
                Van Zulte tot in Gent. Eerst onstuimig rennend, op het einde bedachtzaam schuifelend.
                Laat de aardse last los, wij zorgen nu voor elkaar met de warmte en de liefde die we van jou
                meekregen. Daarbij neuriën we met melancholie het lied van jouw land.

Lied van mijn land ‘k zal U altijd horen
Uit alle dalen der herinnering,
Over de heuv’len van ruisend koren
En de rivier in haar steigering.

Lied van mijn land ‘k zal U altijd horen
Uit alle dorpen in de deemstering,
En uit de warmte der huizen rond de toren
Onder de huif van de zomerwind.

Lied van mijn land ‘k zal U altijd horen
Lied van verlangen en vertedering,
Dat met de kind’ren altijd herboren,
Zacht met de doden tot zaad verzinkt.

Liefelijk land, in de bruisende horen
Hoor ik U Vlaand’ren en zing en zing.
Liefelijk land, in de bruisende horen
Hoor ik U Vlaand’ren en zing en zing.
                                                               Anton Van Wilderode

Lied van mijn land



                        
                                                     Verdrietig maar dankbaar nemen we afscheid van

 

                                                          

                                                 Joris Dewaele
              
 

                                            geboren te Zulte op 15 oktober 1926

             en thuis vredig overleden op 18 december 2020.

                                                                  

                                                                                                                                                
                      

                              

                 

 heel recent weduwnaar geworden van Griet D’Hondt

                      Door de overheidsvoorschriften wordt geen uitvaartplechtigheid georganiseerd.
                                       Het afscheid gebeurt in intieme kring rond de asurnen van Joris en Griet.

                                                 Met bijzondere dank aan en veel respect voor:
                                                             De huisarts dr. Ignace Deaulmerie.
                                                             De thuishulp.
                                                             De thuisverpleging.
                                                             De palliatieve thuiszorg.

Dit melden u:

Linde Dewaele en José Desloovere
                           Inge en Bart, Gilles en Marthe, Charles, Tade, Nina, Henri, Alynna
                           Veerle
                           Bert en Naomi, Sil en Jules-Anne
                           Tom

Lieve Dewaele en Luc Van der Veken
                           Soetkin
                           Rembert en Valerie, Bas, Tess, Stef

Jo Dewaele(†)
Marij Soetaert, moeder van
                           Wouter en Hilde, Midas
                           Pieter en Dagmar, Nora en Sim
                           Maarten en Sarah, Lou

Nele Dewaele en Oswald Versyp(†)
Jo Jansen(†), vader van
                           Koen en Fien   
                           Tine

Koen Dewaele en Isabel Vandersteene
                           Elisabeth
                           Jacob
                           Lucas

Bart Dewaele en Martine Vermandere
                           Charlotte

                                                                                                                                           zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waar hij samen met Griet zo fier op was.

Alle aanverwanten uit de families:
Dewaele - Snoeck en D’Hondt - Van Den Bulckeonline condoleren via www.uitvaarteveraert.be

Rouwadres: Familie Dewaele - D’Hondt
                      Driesleutelsstraat 5
                      9051 Sint-Denijs-Westrem
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