
Zoals een ondergaande zon, 

die stil en langzaam haar lichtstraal geeft, 

zo is zij van ons heengegaan,

mevrouw

Iréna Devos

echtgenote van de heer Rafaël Hugelier (†20.08.2014)

Iréna werd geboren te Bavikhove op 25 juli 1931

en is van ons heengegaan in WZC Heilige Familie 

afdeling "De Parel" op 5 september 2020.

Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Iréna blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar broer, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten:
Lucien (†) en Noëlla DEVOS- VANDORPE en familie
Marcel (†) en Rosa DOORNAERT-DEVOS en familie
André (†) en Andrea TANDT-DEVOS en familie
Marcel (†) en Magda DEVOS-VANFLETEREN en familie
Pierre en Rosa DEVOS-DEVLAMINCK en familie
Eric en Martha LABEEUW-DEVOS en familie

Jeroom (†) en Marie-Madeleine (†) HUGELIER-HUGELIER
Antoine (†) en Huguette HUGELIER-DUPONT
Etienne (†) en Renée (†) HUGELIER- +DUPLUY
Gerard (†) en Maria HUGELIER-GABRIEL en familie
André en Maria VIAENE-HUGELIER en familie

De families: 
DEVOS-DUCHI en HUGELIER-DUVILLIER

  

Een woord van oprechte dank aan haar huisarts Dr. P. Soenen

en aan het personeel van het WZC Heilige Familie, afdeling "De Parel" te Kuurne.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:
Uitvaart Vanwynsberge
t.a.v. de familie DEVOS-HUGELIER, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met de familie en allen die Iréna genegen zijn nemen we afscheid van haar rond de urne 

tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Michielskerk, Marktplein te Kuurne 

op vrijdag 11 september 2020 om 10.30 uur.

De offergang geldt als blijk van deelneming en genegenheid.

Na de plechtigheid zullen wij Iréna herenigen met haar echtgenoot op de begraafplaats te Kuurne.

Voor een stil moment bij Iréna bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur, tot en met woensdag 9 september.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim - Kuurne 056/71 63 23 



Mevrouw

Iréna Devos
° 25 juli 1931 - † 5 september 2020
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