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Dankbare herinnering aan 

Octave Jules Hervé Devos 
echtgenoot van Marie·Louise Smulders 

Octaaf is geboren te Otegem (Belgiê) op 4 augustus 1930 
en groeide op als jongste in 't gezin met vier kinderen op 
de boerderij. Daar leerde hij de waarden van het leven 
kennen, die als rode draden door zijn leven lopen. Hij 
genoot 'n gymnasiumopleiding in Kortrijk en ging in 
Utrecht diergeneeskunde studeren. 
Hij trouwde op 25 september 1963 in Middelbeers met 
Marie-Louise Smulders. Hun gelukkig huwelijk werd 
gezegend met 'n dochter. Na 'n arbeidzaam leven en 
enige jaren van pensioen genietend, is hij na 'n zware strijd 
om z'n gezondheid, vol overgave en tevreden, gestorven 
op 4 september 2001. In geloof aan eeuwig leven hebben 
we afscheid van hem genomen in de uitvaartdienst in de 
parochiekerk te Goes en hebben we z'n tichaam via cre
matie aan de aarde toevertrouwd. naar het lichaam, hoon 
de mens tot de aarde, naar de geest mag hij leven, 
opgenomen in Gods eeuwigheid. 
Een mens wordt geboren en gaat op weg zijn leven delend 
met anderen. Op die weg wordt: 

ledt:r mt:ns 
in hn lt:~·m 
un bt:l.:t:r gt:gt:~·t:n· 
un bt:l.:t:r 
lit:ft:n lud 
lach t:n traan 
vreugdt: t:fl wtrdriet 
gezondheid en ziekte-

een beker geloof en twiJfel 
gm en en opga~·en-
Uir beker 
~·ol idealen en ~·isioent:n 
ft:dermens 
wordt in het leven 
Uil beker 
101 de bodem toe 
te drinken gegeven. 

Zo is ook Octaaf z'n leven geweest, veel moois en dier
baars. ook tegenslag en ziekte. Nu zijn leven is voltooid, 
blijven ons vele dierbare herinneringen. 
Na zijn studie," 'n mooie tijd", zei hrj a!Ujd, werd hij dieren
ans bij de gezondheidsdienst voor dieren te Goes en na de 
reorganisatie te Gouda. Daar ligt z'n arbeidzaam leven. 
Hij genoot van zijn gezin en de vele vriendschappen, die 
hij graag ondcrhtcld. Hij was sociaalvoelend en zette zich 
in voor de medemens, voor de diabetesveremging, voor 
het katholiek onderwijs. Voor zijn idealen vocht hij met 
voUe overtuiging. Octaaf was zeer gelovig en trouw. Hij 
ging met z'n tijd mee, maar hield ook van 't goede uit het 
verleden. Hij verzamelde graag curiosa. Octaaf heeft 'n 
mooi, zinvolleven gehad, z'n suiker.dekte legde hem wel 
de nodige beperkingen op. 
De laatste jaren waren door ziekte zwaar. Hij heeft 
gevochten maar de strijd verloren en zich er bij 
neergelegd. '"Het is goed zo, het zal nu kort meer duren", 
zei hij na het ontvangen van de ziekenzalving. 
Wij zijn Octaaf zeer dankbaar \'oor wie hij voor ons en 
vele anderen is geweest. Hij was ook ons dankbaar. 
"Dankbaarheid is 'n bloemke dat in weinig hoven bloeit" 
Die spreuk heeft hij voor ons op l'n bureau gelegd. En 
wij hebben zoveel kostbare herinneringen. dat we oprecht 
kunnen zeggen: "De mooie herinneringen helpen de 
toekomst dragelijk te maken". 

Wij zijn u allen voor uw vriendschap en medeleven erg 
dankbaar. 

Marie-Louise De vos -Smulders 
Claartje en Rogier 


