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Ik zag een tuin vol rode rozen staan,
het was in Mater Dei,

ik stond versteld van zo’n mooie rozen.
Ze hebben mijn hart verzacht,

mocht ik die rozen zien in de nacht en met ze spreken,
want ze zijn van wondere pracht.

Nu sta ik van ver te kijken, in een grote regenbui,
het water loopt van mijn wezen,

maar ik voel het niet, wat was dat mooi,
een echte zegen, rode rozen in de regen.

Nu sta ik weer te denken,
aan wie zou ik nu eens rode rozen schenken,

aan al de mensen van Mater Dei!
Maar geen rozen zonder doornen,

en geen liefde zonder pijn,
zou dat nu een roosje zijn?

Rode rozen zijn voor alles goed,
ze geven aan de liefde nieuwe moed,

rode rozen zijn gezongen in elke taal, zij zijn een mooi gebaar,
zijn ze rood of geel of wit, er is geen bloem die mooier is!

Een gedicht geschreven door De Crem Ida



Mevrouw

Ida De Crem
Weduwe van Ghislain De Bremaecker (✝1998)

Kapel van Leerbeek
vrijdag 3 februari 2023

Bewaar in uw herinnering

Geboren te Pepingen op 22 mei 1926 en
godvruchtig overleden in het wzc Mater Dei te Heikruis

op 29 januari 2023.

O God die de harten der gelovigen
door de verlichting der H. Geest hebt geleerd,

ontvangt ons in dezelfde Geest
oprechtelijk wijs te zijn en door zijn vertroosting

altijd vertroost te worden door Christus onze Heer.
Amen

De ouderdom is de Kroon van eer
als hij op de weg van rechtvaardigheid

gevonden wordt.

Om uw gebeden en aanwezigheid en
elk teken van medeleven danken u

Freddy en Anne-MarieDe Bremaecker - Van Cauwelaert,
 kinderen en kleinkinderen
Eddy en Godelieve De Bremaecker - Niels,
 kinderen en kleinkinderen
Danny en Nadine De Bremaecker - Chantrain,
 kinderen en kleinkinderen
  haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families De Crem, De Bremaecker, Demaré en Wyverkens.


