
Ze leeft verder in het hart van:  

 
haar echtgenoot: 

        Joël Devos  

 haar kinderen en kleinkinderen:  

        Patrick en Heidi Devos - Deprauw  

                 Kenneth en Shana Devos - Mattheus 

                 Kobe, Alyna en Loewis  

        Ronny en Sophie Devos - Desmet  

                 Jeffry en Farah Van den Bogaerde - Devos  

                 Nohlan  

                 Bjorn en Febe Van De Walle - Devos 

                 Florian Devos  

                 † Nigel 
 
haar broers, zus, schoonbroer, schoonzussen:  

        Albert en Marleen Cools - Huvaere 
        Erik en Krista Huvaere - Dedrie  
        Mario en Maria Huvaere - D'Ooghe 

de families Huvaere - Stragier en Devos - Vanderheeren 

  De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 
         haar huisarts, Dr. Jean-Paul Van Severen,  
      haar thuisverpleegsters: Chrysi, Cindy, Anne-Mie, Ann-Sophie, Evy, Katarina en Fa,  
      Dr. Vanfleteren en de verpleging van de dienst revalidatie van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,  
      haar kinesist, Dirk Mercier 
      en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  

________ 

Familie van Eliane Huvaere 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 

melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

 
 MEVROUW 

Eliane Huvaere 

echtgenote van de heer Joël Devos 
 

Eliane werd geboren te Roeselare op 30 juli 1948 
en is rustig ingeslapen in de Sint-Jozefskliniek  
te Izegem op woensdag 20 november 2019. 
Ze werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 

 
 

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de Decanaatskerk van Sint-Tillo  

aan het Kerkplein te Izegem  
op woensdag 27 november 2019 om 10 uur. 

 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur. 
 

Aansluitend begeleiden we Eliane  
naar haar laatste rustplaats in het familiegraf  

op de stedelijke begraafplaats aan de Nederweg te Izegem. 
 

Een laatste groet kan worden gebracht 
in het funerarium Depoorter,  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,  
elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.  

 U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be    

 

 
               Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem, 051 31 56 67 -  Lendelede, 051 30 31 33 Drukhuis Balcaen

Rust nu maar uit bij de Heer. 
Je hebt je strijd gestreden. 
Niemand kan begrijpen hoe je hebt geleden. 
Niemand kan voelen wat je hebt doorstaan.


