Bedroefd melden wij u het overlijden van
De heer

Victor Debast

Echtgenoot van Jeannine Devillé
Geboren te Halle op 26 december 1938 en er heengegaan
in het AZ Sint-Maria op 15 februari 2021.

Omwille van de huidige Coronamaatregelen nemen we
in beperkte familiale kring afscheid van Victor
in het crematorium Siesegem te Aalst
(Merestraat 169) op zaterdag 20 februari 2021.
De asurne wordt bijgeplaatst in het urnenveld
op het kerkhof van Halle.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:
Jeannine Devillé
Ronny en Nora Ceuppens - Debast
Stefaan en Valerie Debast - Vandenbranden
Kevin en Els Ceuppens - Desmet
Sven en Tania Ceuppens - Vanmuylder
Brian Ceuppens en vriend Kurt Wijsgeer
Kenny en Anja Ceuppens - Pappaert
Scott Ceuppens en vriendin Madison
Ilona Debast en vriend Kenny
Dunja Debast

zijn echtgenote
zijn kinderen

zijn kleinkinderen

(†) Laura, Alexandra, Mauro, Luca, (†) Lore, Lorenzo,
Killian, Amaury
zijn achterkleinkinderen
Eddy, Gert, An, Sven

zijn petekinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Debast, Devillé.
Met dank aan Dr. Petrescu D., zijn huisarts.

Ik ben oud, ik ga nu maar.
Mijn frêle handen beven zacht.
Heb geduld met mij,
jullie wereld is zo snel.
Morgen reeds ben ik vergeten
wat ik vandaag nog heb gezegd;
alleen veel vroeger biedt me nog houvast.
De onsamenhangende gesprekken nemen toe,
voortdurend mis ik schakels.
En soms ... soms zijn de mazen zo groot
dat ik, door verwarring overmand,
omgeving noch vrienden herken.
Het is tijd.
Ik tel de dagen niet meer,
sluit langzaam de ogen en slaap weldra in.
Maar vóór ik ga, wil ik dat je weet
hoe goed je genegenheid me deed,
hoe fijn ik het telkens weer vond
wanneer je even tijd voor me maakte.
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