
† 
Bedroefd nemen we afscheid van 

 

Mevrouw 

Maria De Gendt 
weduwe van de heer Robert De Pauw en Ernest Huyghe 

Geboren te Aalst op 26 april 1922 

en overleden in het WZC Meredal te Erpe-Mere op 12 september 2021. 
 

Gezalfd met het H.Oliesel 

 

De uitvaart, gevolgd door de asverspreiding in het crematorium Siesegem te Aalst  

heeft plaatsgevonden in alle intimiteit. 

 

De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven. 

 

Dit melden u met diepe droefheid: 

Leo en Lia De Pauw - Van der Stockt  haar kinderen 

Kurt en Nancy De Pauw - Cornelis  haar kleinkinderen 

Robbe De Pauw      haar achterkleinkind 

 

Met dank aan haar huisarts dr. Van der Stockt en het personeel van het WZC Meredal  

voor de goede zorgen. 

 

Condoleren online via www.begrafenissen-verbeiren.be 

Rouwadres:  

Uitvaartzorg Verbeiren Hogeweg 27, 9320 Erembodegem 

Ter attentie van familie De Pauw - De Gendt 



'Voetstappen in het zand' 

Ik droomde eens en zie 

ik liep aan 't strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, 

want ook de Heer liep aan mijn zij. 

 

We liepen samen het leven door, 

en lieten in het zand, 

een spoor van stappen; twee aan twee, 

de Heer liep aan mijn hand. 

 

Ik stopte en keek achter mij, 

en zag mijn levensloop, 

in tijden van geluk en vreugde, 

van diepe smart en hoop. 

 

Maar als ik het spoor goed bekeek, 

zag ik langs heel de baan, 

daar waar het juist het moeilijkst was, 

maar één paar stappen staan. 

 

Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 

Juist toen ik U nodig had, 

juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 

op het zwaarste deel van mijn pad..." 

 

De Heer keek toen vol liefde mij aan, 

en antwoordde op mijn vragen; 

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 

toen heb ik jou gedragen..." 
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