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Aandenken aan 

Germaine Lefebure 
Weduwe van Cyriel De Munck 

Geboren te Sint-Gillis-Waas op 2 mei 1907 
en overleden thuis te Sint-Gillis-Waas 

op 4 juni 2001 . 
Gesterkt door het sacrament van de zieken. 

Ma, 

Lid van het CMBV Sint-Gillis-Waas. 
Lid van de Christelijke Beweging van 

Gepensioneerden. 

Je wou blijven. Je leefde zo graag. Je wist dat je 
dood niet veraf meer kon zijn. Al je krachten leefde 
je op, je sprak nog enkel met je ogen. Negen jaren 
na Pa mocht je rustig thuis sterven, bij Lucie die je 
jarenlang verzorgde. 
We leerden ontzettend veel van jou, Ma ! 

Ons gezin en het familiebedrijf kregen soms rake 
klappen. Jij bleef de steunpilaar en de motor 
ervan. Toen je de laatste jaren steeds beperkter ging 
leven, was Je dankbaar voor elke attentie, bezoekje 
en verzorging. Je genoot van ieder moment dat je 
nog kreeg. 

Je was hecht verbonden met de mensen en je hielp 
waar je kon. Je was begaan met vreugde en ver
driet van familie en buren, van de "werkmannen" 
en hun familie, van onze vrienden en vriendinnen. 
De "poort" stond voor iedereen open. Onze "hof" 
werd een speelplaats voor de hele buurt. Je 
moedigde ons aan om te helpen, ons te engageren 
voor mensen. 

Je vele talenten gebruikte je om zonder maat te 
geven. Waardering en respect voor je werk was 
het enige dat je hiervoor terugwou. Je verwerkte 
op je eigen stille manier de dood van twee van je 
kinderen. 

Je was soepel en buigzaam. We noemden het soms 
toegeven, onderdanig zijn en braaf. "Laat rust, waar 
rust is. Haal geen oude koeien uit de gracht. Trap 
niet na". Je deed spanningen afnemen en je trachtte 
steeds de vrede te herstellen. 
Met ons was je zacht en toch dwingend. We 
kregen de vrijheid onze weg te gaan, maar niet zon
der bedenkingen van jou. Marcel, de jongste en je 
zorgenkind, kreeg alle kansen om in ons gezin en 
tussen andere kinderen te leven. Je bokste eigen
zinnig op tegen gangbare opvattingen. Home Vesta 
kreeg je vertrouwen in de verdere begeleiding. 
Je was diepgelovig. Je bad elke dag om kracht van 
God die het leven van mensen leeft en met hen 
meegaat, hen nooit in de steek laat. Moeder Maria 
was je steun en toeverlaat. 

Dank je ma. We dragen je in ons mee, in onze 
kinderen en kleinkinderen. 

De familie dankt u voor de blijken van deelneming. 


