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In uw handen, Heer, beveel ik mijnen geest. 

† 

Tot dierbaar aandenken van Mijnheer 

RAPHAEL DECROOS 

weduwnaar van Mevrouw 

ALICE DE WITTE 

geboren te VEURNE de 4 December 1894 en er godvruchtig 

overleden de 16 Juni 1950 na ontvangen te hebben de  

HH. Sacramenten der stervenden. 

Hij was oudstrijder van de oorlog 1914-1918 

 

Rouw hangt opnieuw over ons huis, negen maanden 

gingen er over heen, sinds we in stille smart moeder naar 

het eenzame graf hebben gebracht en thans gaan we weer 

denzelfden weg op om er te brengen het grote offer dat 

God ons vroeg in vaders vroege dood. 

Omdat de smart uw deel was en het kruis uw erfdeel 

heeft de Heer uw ziel, gelouterd door het lijden, 

opgenomen in de diepte van Zijn onmetelijke liefde op het 

feest van het H. Hart. 

Als trouwe echtgenoot en goede vader was hij een 

voorbeeld van werkzaamheid en trouwe plichtsvervulling 

voor allen, vooral voor z’n kinderen, voor wier opvoeding 

en vooruitgang in de wereld hij alles over had; daarvoor 

heeft hij gewerkt al de dagen van zijn leven. 

Langs ’s werelds paden worden zoveel stille tranen 

afgeveegd en ondervinden zoveel families de pijn van de 

doornen waar ze rozen hadden gewenst, gelukkig zij die in 

die dagen de leefkracht van het geloof in Gods 

voorzienigheid hebben bewaard want onder de helende 

zon van Gods oneindige goedheid wordt in de kinderen 

nieuw leven geboren. 

Dierbare kinderen en kleinkinderen, zoveel liefde en 

genegenheid waren mijn deel in deze dagen van 

tegenspoed. Toen moeder naar den hemel ging, waart ge 

mijn troost, mijn vreugde en trots, nu we beiden werden 

genodigd ten paradijze, weest voor elkaar een steun en een 

voorbeeld. In weinig tijd was veel leed uw deel, maar wie in 

God gelooft kan ook het hardste dragen. Bidden we voor 

elkaar en moge het kruisje dat ik voor het laatst op uw 

voorhoofd tekende een waarborg zijn voor het blijde 

weerzien in den hemel. 

Beminde broeders, zusters en familieleden, hebt dank 

om uw vele blijken van liefde, bidden we voor elkaar opdat 

na het aards tranendal de eeuwige schoonheid ons deel 

moge wezen. 

Mijn Jezus barmhartigheid.  -  500 d. afl. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heer en Mevrouw Gerard DECROOS-TACK 

Heer en Mevrouw Robert DECROOS-CARNIER 

Heer en Mevrouw Henri CLAUW-DECROOS 

Mejuffer Maria DECROOS 

De Familien DECROOS, DE WITTE, en DEVACHT, 

  
 Bedanken U voor uw deelneming  

 en gebeden. 

 

 

 

 Drukk. D’Hooghe Adinkerke 

 


