
Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Roland Wieme
echtgenoot van mevrouw Marie-José Van Rechem

geboren te Petegem a/d Leie op 31 juli 1941 
en van ons heengegaan in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 5 november 2020.

Mede-oprichter “Molenbouw Wieme”
Molenaar in hart en nieren

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 
heeft de afscheidsplechtigheid met de asurne in zaal ‘Westkouter’ te Deinze

gevolgd door de inzetting in de urnenkelder op de begraafplaats 
te Petegem a/d Leie in beperkte kring plaatsgehad.

Bedankt voor uw begrip.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Marie-José Van Rechem zijn echtgenote

Carl en Susy De Decker - Wieme
 Yana De Decker
 Zara De Decker

Kris en Valerie Wieme - De Ruyck zijn kinderen en kleinkinderen

alsmede zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en verwanten

en de families Wieme - Van Rechem - Tanghe - De Boever.

Met dank aan de dokters en de verpleegkundigen 
van de dienst Intensieve Zorgen van het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Wieme - Van Rechem
Kouter 56, 9800 Deinze



Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

De Molen van Roland en Marie José

Wel mensen uit de streek hiervandaan
Weet gij hier wel de windmolen staan
Hij staat steeds met zijn wieken naar de wind
‘t is alsof hij staat te wachten tot het malen begint
Op het einde der week wordt de tarwe gemalen
Wie eens wil komen zien, moet hier niet betalen
‘t is Roland zijn molen, gans zelf gemaakt
Ge zult zeggen hoe is hij daar klaar mee geraakt
Als ik ‘s morgens ontwaak en ik kleed me aan
Ga ik eerst voor een stonde bij de molen gaan staan
‘t is soms nog wat vroeg en duister
Ik zie, ik geniet, ik luister
‘k Hoor soms in de verte het uur op de kerktoren slaan
Ik hoor ook ‘t lawijt van ‘t gerij op de baan
Maar ‘t geluid van d’ontwakende vogels treft mij nog meest
Want ik hou van alles wat leeft, ‘t zij mens of ‘t zij beest
‘t was bij de molen dat ik mijn stem ook verhief
O molens van Vlaanderen, wat heb ik u lief!
      Gedicht van Jules Wieme 1974
      (Vader van Roland)


