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Dat het eeuwig licht haar verschijne. 

† 

Bidt God voor de ziel van 

Mevrouw ALICE DE WITTE 

echtgenote van 

Mijnheer Raphael DECROOS 

Geboren te SINT-ANDRIES, den 7 Mei 1893 en overleden 

te VEURNE, den 17 September 1949, na ontvangen te  

hebben de laatste HH. Sacramenten. 

Zij was lid van het genootschap van de H. Barbara. 

 

Herfst waait over d’aarde, bladeren vallen – sterven… 

half zomer was het hier nog en toch kwam de engel van 

de dood, klopte aan, keek en zag: waarschuwing was hier 

niet meer nodig, de tijd van beproeving was glansrijk 

doorstaan; “Welaan dan, gij goede en getrouwe dienares, 

treedt binnen in de vreugde van uw Heer. 

Vol vreugde in de dagen van gezondheid, heeft zij 

jaren gekend van pijn en benauwdheid. Hoe vond zij de 

kracht om zoveel te lijden zonder klacht, hoe kon zij zoveel 

levensmoed behouden bij zoveel leed? Het geloof in God, 

als Vader, hield haar sterk en gaf haar moed. 

Moeder, hoe rijk gezegend uw leven ook was in uw 

kroost, dat met zoveel liefde u omringde, en hoe kostbaar 

in Gods oog uw sterven, toch kwam uw dood veel te vroeg; 

want vreugde en leed bonden ons inniger aan u. 

Mijn dierbare echtgenoot, we vroegen het lijden niet, 

we kregen het op tijd, samen droegen we het leed, in stilte 

hebben we ook het zwaarste doorstaan. Ik was zo graag 

uw vreugde geweest in lengte van dagen en ‘k was uw 

last. Buig het hoofd voor Hem die ’t lot van een mens in 

zijn handen draagt en prevel “Uw wil geschiede”. 

Beminde kinderen en kleinkinderen, het is voor mij een 

troost u allen goed en deugdzaam te weten, groter 

schatten had ik niet op de aarde dan mijn kinderen. Dank 

om de vele blijken van liefde, die ge mij hebt betoond, 

gij vooral, mijn beide dochters, voor u was het nooit te 

veel. De zegen des Heren rust op hen, die hun ouders goed 

deden. Beminde broeder, zusters en familieleden, ook aan 

U mijn dank voor uwe genegenheid. Bidden we voor elkaar 

opdat we weer samen mogen zijn in den Hemel. 

Zoet Hart Van Maria, wees mijne zaligheid (300 d. afl.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heer Raphael DECROOS; 
 haar echtgenoot 

Heer en Mevrouw Gerard DECROOS-TACK 
 en kinderen 

Heer en Mevrouw Robert DECROOS-CARNIER 

Heer en Mevrouw Henri CLAUW-DECROOS 

Mejuffer Maria DECROOS 

 haar kinderen en kleinkinders 

 

De familien DE WITTE, DECROOS en DUCROCQ 

 

 Bedanken U voor uw deelneming en gebeden. 

 

Drukk. D’Hooghe Adinkerke 

 


