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Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend  
melden wij u het overlijden van 

 
MEVROUW 

Lia Devos 
weduwe van  

de heer Roger Vandewalle († 1991) 

 
Lia werd geboren te Meulebeke op 15 september 1928 

en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen  
in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 16 juli 2021. 

Ze werd gesterkt door het ziekensacrament. 
 
 

Door de huidige maatregelen  
nemen we in intieme kring afscheid tijdens de gebedsdienst 

in het Rouwcentrum Depoorter - Aula ‘De Levensboom’ te Izegem. 
 
 

Aansluitend begeleiden we Lia naar haar laatste rustplaats 
in het familiegraf op de stedelijke begraafplaats 

aan de Nederweg te Izegem. 
 
 

Voor een laatste groet bent u welkom 
tot en met vrijdag 23 juli 2021 

 in het Rouwcentrum DEPOORTER  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 

elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 
Op 21 juli 2021 is er geen begroeting mogelijk.  

 
Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ze leeft verder in het hart van:  
 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:  
 
 Etienne en Marleen Holvoet - Vandewalle 
  Marino en Cinthy Verkindere - Holvoet 
   Tahuany en Jonas 
   Zanisha en Tibo 
  † Kristof Holvoet 
 
 † Johan Vandewalle 
   
haar zussen, schoonzussen, neven en nichten:  
 
 † René en † Gabriëlle Devos - Baert en familie  
 † Maurice en † Jeannette Windels - Devos 
 † Robert en † Maria Wastijn - Devos en familie 
 † Marcel en † Paula Biebuyck - Devos en familie  
 † André en † Andrea Devos - Lambrecht 
 † René en Agnes Soete - Devos en familie 
 † Michel en Lydie Desmet - Devos en familie  
 
 † Paul en † Georgette Vandewalle - Verhoeye en familie 
 † Henri en † Gabriëlle Declercq - Vandewalle en familie 
 † Michel en Margriet Mestdagh - Vandewalle en familie 
 † Noël en Annie Vandewalle - Vanneste en familie 
 
de families Devos - Dumortier en Vandewalle - Vandecappelle  
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
haar huisarts, Dr. Stephanie Wante,  
het thuisverplegingsteam van Ineke Werbrouck, 
de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem 
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
Familie van Lia Devos 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be 

 


