40.

Grafzerken met verdwijning bedreigd

Wie af en toe eens op het kerkhof komt zal wel al opgemerkt hebben dat bij sommige grafzerken
plaatjes staan waarop vermeld staat dat dit bewuste graf moet verdwijnen. Het is namelijk zo dat
grafzerken mogen verwijderd worden als de concessie is afgelopen of als het grafzerk zich in een
dusdanig vervallen toestand bevind. Deze maatregel past men toe als er plaatsgebrek dreigt op de
kerkhoven wat hier voor Pervijze blijkbaar het geval lijkt te worden.
Ons kerkhof kunnen we onderverdelen in twee grote delen. Het eerste deel langs de kant van de
Schoorbakkestraat is het oudste gedeelte waar nog verschillende grafzerken staan die dateren van
voor Wereldoorlog I. Deze zerken overleefden als bij wonder de vier jaar durende beschietingen van
Pervijze. Verder dateren de zerken voornamelijk uit de periode tot 1950-1960. Op de andere kant van
het kerkhof bevinden zich de zerken die dateren uit de recentere periode van 1950-1960 tot heden.
De meeste te verdwijnen zerken kunnen we vinden langs de eerste kant van het kerkhof. Nu is het zo
dat eventuele familieleden van de personen van wie het zerk zal worden verwijderd een jaar tijd
hebben om het graf in orde te brengen. Mogelijk zijn de zerken in kwestie ondertussen reeds
verdwenen zijn maar hoe dan ook wil ik op die manier een laatste eer bewijzen aan deze mensen die
vele jaren geleden ook tot de bevolking van ons dorp behoorden.
Bij het binnenkomen van het kerkhof stond langs de rechterzijde een bordje met een overzicht van
alle te verdwijnen graven. Hierna zal ik dezelfde volgorde respecteren :
Omer Vyvey, ° Eernegem 25/09/1920, + Brugge 09/04/1940.

Hij was de zoon van Jules Vyvey en Leonia Vandenbroucke. Zijn moeder
overleed in 1929 en kort nadien kwam zijn vader met de nog niet
gehuwde kinderen te Pervijze wonen. Zijn vader overleed in 1932. Hij
was in militaire dienst vlak voor het uitbreken van de oorlog (bij het 13°
Artillerie Regiment) maar hij werd ziek opgenomen in het Militair
Hospitaal te Brugge waar hij overleed.

Pincket Gustaaf, ° Dudzele 22/01/1875, + Pervijze 29/09/1931 en
Demets Leonie, ° Dudzele 15/02/1868, + Gent 06/12/1928

Hij kwam samen met zijn echtgenote te Pervijze wonen in 1922. Zij was
reeds weduwe van Leopold Fevery die ook op het grafzerk vermeld staat
maar hier niet begraven ligt. Hij overleed te Dudzele. Nadat zijn echtgenote
overleden was tijdens de uitvoering van een operatie hertrouwde hij nog met
Elza Vandenameele die de weduwe was van Rene Dommecent. Haar grafzerk
lag links naast dit van Gustaaf en Leonie.
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Bultinck Louis , ° Lotenhulle 14/02/1890, + Oostende 29/09/1948 en Bergez Irma, ° Ruiselede
19/04/1886, + Pervijze 15/01/1953
Zij huwden in juni 1923 en kwamen te Pervijze wonen in de Pervijzestraat. Hij kwam tengevolge van
een werkongeval om het leven. Van beroep was
hij schilder en tijdens het uitvoeren van
schilderwerken viel hij op 25 september 1948
van een ladder. Hij werd nog overgebracht naar
een ziekenhuis maar hulp kon niet meer baten.
Pastoor De Cuyper schreef hierover het volgende
in zijn ‘Liber Memorialis’ : ‘Smartelijk ongeval :
Louis Bultinck, de schilder die ondermeer in 1947
en deze zomer werkte in de pastorij, was aan het
schilderen
van
de
dakgoten
bij
Gustaf
Vandeweghe. Rond 11u stortte hij met zijn
ladder naar beneden, waarschijnlijk door het
wikkelen van de ladder en’t te ver hellen van
Louis. Aanstonds bijgeroepen en de H. Olie
gegeven. Lag langs de muur ten gronde. Hoofd
gans besmeurd met groen verf. Bloed vloeide uit
mond, neus en oren. Dr. Quataert dacht
aanstonds dat er een schedelbreuk in’t spel was.
Deed hem naar de kliniek van Oostende voeren.
Geen zorgen hielpen. Stierf na enkele dagen, op
woensdag 29 dezer.
Grote verslagenheid bij zijn vele vrienden en in
gans de parochie. Eindeloos verdriet in zijn
familie… Hij was ’n zeer rechtschapen en diep
christelijk mens, door iedereen geacht.”
Zijn echtgenote bleef te Pervijze wonen en
overleed vijf jaar later.

Bril Louis, ° Wulpen 05/02/1877, + Roeselare 27/11/1944, en
Peene Lucia, ° Merkem 23/07/1885, + Sint Michiels Brugge
17/04/1954
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Lombaert Carolus, ° Leke 28/03/1831, +
Pervijze 28/10/1906, en Staelens Rosalia, °
Moere 21/08/1836, + Pervijze 01/03/1912
Ze woonden te Oostkerke maar kwamen op 14
december 1904 te Pervijze wonen in de
Veurnestraat.

Germonpré Engelbertus, ° Ramskapelle 31/05/1854,
+ Nantes (F) 04/01/1918, en Staelens Sylvie, °
Leffinge 10/12/1861, + Pervijze 19/02/1944
Hij was een eerste maal gehuwd met Melanie
Vandekerckhove in 1889 maar in 1897 huwde hij een
tweede maal met Sylvie Staelens. Over zijn eerste
echtgenote heb ik geen gegevens. Hij was landbouwer
op de Proostdijk. Hij overleed als vluchteling in
Frankrijk. Zijn echtgenote bleef te Pervijze wonen tot
haar overlijden in de gezegende leeftijd van 83 jaar.
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Handschoewerker Pieter, ° Stuivekenskerke 06/03/1871, + ’s Heerwillemskapelle 28/04/1915, en
Vandenbussche Lazarie, ° Alveringem 31/07/1870, + Pervijze 21/08/1938.
Nadat zijn ouders gehuwd waren te Stuivekenskerke,
werd hij nog daar geboren maar waarschijnlijk kort
nadien kwamen zij met de kleine Pieter te Pervijze
wonen op de wijk Schoorbakke.
Zijn echtgenote kwam met haar ouders van Avekapelle
naar Pervijze in de loop van 1880. Ze huwden met
elkaar te Pervijze in 1896. Hij oefende het beroep van
slachter en herbergier uit terwijl zijn echtgenote
eveneens herbergierster was.
Als koopman van dieren kreeg hij tijdens de oorlog
vrijgeleiden om zijn waren aan de man te kunnen
brengen. Eén van deze tochten werd hem fataal. Hij
kwam tragisch om het leven op slechts 45-jarige
leeftijd en over de omstandigheden van zijn overlijden
staat in het boek van W. Bleyaert (Vroeger is niet
voorbij) het volgende te lezen :
“’Op een tram deed Pieter Handschoewerker er de
schrik van zijn leven op. Het volgende zou zich hebben
voorgedaan : een patrouille Ulanen, die voor de
burgerbevolking angstaanjagend overkwamen, deed er
een zekere controle, waardoor Pieter in een
panieksituatie raakte zodat hij kost wat kost uit de
tram wilde ontsnappen. Hij sprong van het rijdende
voertuig en raakte met een hand tussen de deuren
geklemd. Dit voorval moet plaats gehad hebben op het
einde van april 1915. Wat later zou hij aan zijn
verwondingen bezwijken”. Dit verhaal kan echter
onmogelijk juist zijn gezien Pieter overleed te ’s
Heerwillemskapelle, dus achter de frontlijn die in
handen was van de Belgische troepen. Hetgeen hem
overkwam moet dus gebeurd zijn ergens aan de kust
gezien de aanwezigheid van een tram maar daar
waren zeker geen Ulanen aanwezig. Zover zijn die
nooit geraakt.
Echtgenote Lazarie tekende het volgende op over zijn laatste dagen :
“ziek gekomen vrijdag 23 april, erg ziek gevallen 27 april des avonds. Vader is gestorven den 28 april
1915 woensdag, om 1uur ’s namiddags. Begraven op vrijdag 30 april 1915.”
Gezien de penibele toestand op en rond het kerkhof van Pervijze werd hij begraven op het kerkhof van
Booitshoeke. Na zijn overlijden bleef Lazarie niet langer te Pervijze wonen maar trok ze met de
kinderen naar Frankrijk.
In 1919 keerde ze als één van de eersten terug naar Pervijze. Op de hoek van de Veurnestraat en de
Nieuwpoortstraat richtte ze de herberg op met de toepasselijke naam ‘Café du Front’. Het zaakje
draaide goed. Gelegen op het kruispunt van vier belangrijke wegen, trok het heel wat toeristen aan
die kwamen kijken waar hun familieleden of vrienden-soldaten vier jaar lang in de modder geploeterd
hadden of gesneuveld waren. Puinopruimers en lijkzoekers die dagelijks met de trein aankwamen,
dronken er graag een glas.
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De Grave Ludovicus Joannes, ° Pervijze 06/09/1831, + Pervijze 05/01/1875, en Ludovica Sophia
Vanneste, ° Oostkamp, 18/08/1833, + Pervijze 30/05/1908.

In 1868 volgde hij zijn vader, Engelbertus De
Grave (gehuwd met Theresia Dumon) op als
burgemeester. Hij bleef deze functie uitoefenen
tot zijn vroegtijdige dood in 1875.
Zijn echtgenote was de dochter van Franciscus
en Sophia D’Hoore, beiden overleden te
Oostkamp.
Het grafzerk van hem en zijn echtgenote is één
van de oudste die we nog terug kunnen vinden
op ons kerkhof.

August
Villeirs,
°
Pervijze
15/04/1859,
overleden in Frankrijk 22/03/1919, en Virginie
Caron, ° Booitshoeke 27/09/1863, + Pervijze
13/08/1937
Waarschijnlijk na zijn huwelijk in 1886 nam hij
met zijn echtgenote zijn intrek in een herberg aan
het begin van de huidige Schoorbakkestraat, met
zicht op het kerkhof. Deze herberg noemde ‘de
Lelie’. Hij overleed op een niet gekende plaats in
Frankrijk als vluchteling voor het oorlogsgeweld.
Hij ligt dus niet hier begraven maar wordt wel
vermeld op het grafzerk. Zijn echtgenote, keerde
na de oorlog terug naar Pervijze en baatte verder
de herberg uit waar na haar dood in 1937 haar
dochter Bertha bleef wonen die gehuwd was met
Constant Declerck.
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Victor David, ° Pervijze 24/10/1849, + Pervijze 27/10/1931, en Emma Malengier, ° Pervijze
17/09/1861, + Pervijze 23/02/1947

Victor Jan David, zoon van Jan en Isabella
Cavereel, was zijn ganse leven molenaar te
Pervijze op de molen bij de hoeve De Groene
Poorte. Deze molen stond op de splitsing van de
Molenstraat en de weg naar deze hoeve Hij was
ook nog gedurende een periode schepen van
Pervijze. Emma Malengier was zijn tweede
echtgenote want in 1879 was hij reeds gehuwd
met Anna Vandenabeele die zelf de weduwe was
van Petrus Vandewoude. Zij overleed te Pervijze
in
1903
waarna
hij
in
1907
–
met
huwelijkscontract voor Notaris Vandenberghe te
Pervijze – hertrouwde met Emma Malengier. Bij
zijn overlijden genoot hij van zijn oude dag als
rentenier, zo staat het in de bevolkingsregisters
uit die tijd. Zijn echtgenote overleefde hem nog
tot in 1947 terwijl ze verbleef in het
Oudemannenhuis, zegge het klooster. Ze werd
begraven met de hoogste dienst op 26 februari
1947.

Servaas Devos, ° Zuidschote 28/01/1833, + Pervijze 03/11/1909, en
Marie Louise Bouckenaere, ° Stuivekenskerke 30/08/1837, +
Veurne 29/11/1928
Brouwer Servaas Devos woonde in de Brouwerijstraat waar nu de
familie Vandewoude woont. Het echtpaar huwde te Stuivekenskerke in
1861 en ze gingen zich te Zuidschote vestigen. Pas in 1869 kwamen ze
te Pervijze wonen. Na de oorlog kwam Marie Louise waarschijnlijk niet
meer te Pervijze wonen want de eerste teruggevonden vermelding in
de bevolkingsregisters laat ons weten dat ze in 1923 werd
uitgeschreven naar de Noordstraat in Veurne. Ze werd wel te Pervijze
begraven bij haar echtgenoot. Het grafzerf vermeldt eveneens hun
twee dochters Sylvie en Stephanie die respectievelijk overleden in
1967 en 1965.
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Charles Depuydt, ° Oostkerke 15/06/1846, +
Pervijze 09/08/1925 en Leonie Markey, °
Veurne ’s Heerwillemskapelle 16/09/1861, +
Pervijze 20/02/1938
Charles die voluit Karel Modest noemde, huwde
in 1885 met Leonie, telg van de grote familie
Markey te Pervijze. Hij die landbouwer was te
Oostkerke, kwam zich na zijn huwelijk vestigen
te Pervijze. Toen hij op 69-jarige overleed wist
zijn doodsprentje te melden dat hij “zijn brood
niet in ledigheid geëten had. Werken was zijn
leven, en bij dage en bij nachte”.
Zijn echtgenote overleefde hem nog 13 jaar
totdat ze plots overleed : ‘Moeder onze goede
moeder, is in eens uit ons midden weggerukt, en
dit maakt ons die scheiding zoo lastig’, volgens
haar doodsprentje.

De gezusters Devette :





Eulalie, ° Pervijze 20/04/1859, + Pervijze
Nathalie,
°
Pervijze
02/04/1849,
16/04/1931
Romanie,
°
Pervijze
14/04/1855,
18/06/1946
Sophie, ° Pervijze 06/08/1852, + Pervijze

10/10/1938
+
Pervijze
+

Veurne

10/10/1933

Deze vier zusters, dochters van Jan Baptist Frans Devette (die
afkomstig was van Beveren bij Roesbrugge en die overleed te
Pervijze in 1899) en Anna Theresia Tornez (geboren te Pervijze en
er overleden in 1897), waren allen ongehuwd en woonden samen
in de Veurnestraat waar ze winkel hielden in brei-artikelen. Eulalie
deed het huishouden, Nathalie was breister en Romanie en Sophie
waren beiden kleermaakster, dit volgens het bevolkingsregister van
1930
Toen Romanie in 1946 overleed in de kliniek te Veurne, was ze op
dat moment de oudste inwoonster van Pervijze met haar 91 jaar.
Hun vier verweerde kruisen staan/stonden zusterlijk naast elkaar.
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Willems Eugenia, ° Stuivekenskerke 28/12/1843, + Pervijze 18/05/1872
Over haar heb ik helemaal geen aanvullende gegevens, alleen dat ze gehuwd was met een zekere
Carolus Jansens.
Vandenbussche Achiel, ° Pervijze 03/08/1869,
+ Pervijze 12/06/1924 en Barbier Emma, °
Pervijze
13/04/1862,
+
Lille
(Frankrijk)
01/07/1919.
Achiel was een telg van de te Pervijze veelvuldig
voorkomende familie Vandenbussche, zoon van
Engelbertus en Melanie Baelde. Zijn vader was
wel geboren te Schore maar zijn grootvader was
op zijn beurt opnieuw te Pervijze geboren. Hij
huwde te Pervijze in 1896 nadat een
huwelijkscontract werd opgesteld door notaris
Arthur Vandenberghe, zetelend te Pervijze.
Tijdens zijn leven was hij smid en herbergier op
Schoorbakke.
Zijn echtgenote die voluit Emma Anastasia
Barbier noemde, was de dochter van Eugenius
Barbier en Nathalia Lauwereins. Haar ouders
waren ook herbergiers op Schoorbakke. De
herberg zal er wel voor iets tussengezeten
hebben toen Achiel en Emma elkaar leerden
kennen. Haar vader was overleden in 1914 in het
Burgerlijk Hospitaal te Veurne bij het begin van
de oorlog. Zijzelf overleed als vluchtelinge te
Rijsel.

Decroos August, ° Pervijze 01/09/1862, + Pervijze 14/08/1911 en Rubbrecht Elisa, ° Pervijze
15/07/1872, + Pervijze 09/03/1942.
Augustus Joannes Decroos zoals hij voluit noemde, was de zoon van Jan Baptist Decroos van
Mannekensvere en Cecilia Vandenbussche van Pervijze. Hij was wagenmaker in de Veurnestraat die
toen nog ‘Vogelsteen’ noemde. In 1902 huwde hij te Pervijze maar reeds in 1911 toen hij amper 49
jaar was, overleed hij. Zijn echtgenote bleef achter met vier kleine kinderen, drie dochters en één
zoon.
Zijn echtgenote die wel afkomstig was van Pervijze (dochter van Jan en Isabella Delooze) bleek voor
haar huwelijk te Beernem te wonen tot ze in 1893 werd ingeschreven in het bevolkingsregister van
Pervijze. Waarschijnlijk had ze daar enkele jaren gaan ‘dienen’ zoals ze in die tijd zegden. Ze
overleefde haar man tot in 1942.
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Henri Geeraert, ° Pervijze 08/03/1872, +
Pervijze 11/03/1931 en Eudoxie Rooryck, °
Lampernisse
28/03/1877,
+
Pervijze
24/09/1955
Henri, zoon van Engelbertus en Rosalia
Vanheste, huwde in 1897 met Eudoxie Rooryck,
dochter van Justin en Henriette Huyghe. Na hun
huwelijk vestigden ze zich in de Molenstraat,
niet ver van de splitsing van de Veurnestraat,
Molenstraat en dreef naar de hoeve de Groene
Poorte. Na de oorlog woonden ze een tijdje in
Avekapelle om dan terug hun intrek te nemen
in hun heropgebouwde woning te Pervijze.

Oscar Rooryck, ° Lampernisse 30/10/1884, + Pervijze 10/09/1926
Hij was een broer van Eudoxie, hierboven vermeld. Hij bleef ongehuwd.
Arthur Decoster, ° Oedelem 07/03/1892, + Pervijze 14/04/1937 en Felicie De Coodt, °
Stuivekenskerke 22/12/1884, + Brugge 06/07/1934
Arthur huwde met Felicie in 1916 en kwam pas te Pervijze wonen na de oorlog. Ze namen hun intrek
aan het station in de herberg ‘De Drie Sleutels’. Felicie baatte de herberg uit terwijl Arthur het beroep
van veekoopman uitoefende. Beiden waren geen lang leven beschoren : Felicie overleed op 50-jarige
leeftijd en Arthur werd slechts 45 jaar.
Hij was oudstrijder met zes frontstrepen en bleef daar zijn verdere leven de gevolgen van dragen
zoals op zijn bidprentje staat : “Hij was oud-strijder – en leed nog den dag van heden, gelijk wij,
onder de gevolgen van den oorlog”.
Ze lieten één dochter Maria achter.

Ambrosius De Coodt, ° Woumen 07/06/1835, + Pervijze 08/12/1905
Nadat zijn echtgenote, Amelia Vandeputte, in 1884 overleden was kwam hij van Stuivekenskerke naar
Pervijze wonen in de Dorpplaats 19, één van de huizen gelegen tussen de Brouwerijstraat en de
Molenstraat. Waarschijnlijk was hij een oom van de hierboven vermelde Felicie De Coodt. Ondanks het
feit dat hij te Pervijze kwam rentenieren bleef zijn verblijf te Pervijze toch niet helemaal onopgemerkt
want tot 1905 was hij voorzitter van de kerkfabriek en was hij tevens een tijdlang gemeenteraadslid
en schepen van Pervijze.
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Victor
Leo
Vanheste,
°
Pervijze
26/10/1878, + Pervijze 20/06/1926, en
Germana Kuyle, ° Pervijze 08/01/1886, +
Pervijze 09/12/1933, en Marie Vanheste, °
Pervijze 06/02/1907, + Pervijze 28/01/1944
Victor Vanheste, zoon van Jan en Virginie
Vandenberghe, werkte tot zijn huwelijk als
dienstknecht bij verschillende landbouwers in
Pervijze zoals bijvoorbeeld bij Medard
Duchatelez in de Oude Diksmuidestraat. Zijn
thuisadres was echter op Rousdamme
gelegen. In 1904 huwde hij met Germana
Kuyle, dochter van Karel en Romanie
Balanck. Zou er kans zijn dat ze elkaar
leerden kennen op de hoeve van Medard
Duchatelez ? Feit is dat beiden daar een
tijdlang werkten, hij als dienstknecht, zij als
dienstmeid.
Hun
huwelijk
bleef
niet
kinderloos, bijlange niet want zijn bidprentje
weet te melden dat hij “12 kinderen won,
waarvan 10 hem overleven”. Reeds op 48jarige leeftijd verwisselde hij het heden met
het eeuwige en zijn echtgenote overleed op
47-jarige leeftijd.
Hun dochter die bij hen begraven ligt,
overleed schielijk in volle oorlogstijd. Na de
dood van haar ouders stond zij in voor de
verdere opvoeding van haar broers en
zusters zoals haar bidprentje vermeld : ‘haar
leven is als een ballingschap geweest met zooveel kommer, zooveel zorg, sinds Moeder was
heengegaan en zij haar plaats in het huisgezin had overgenomen. En bij dit alles is haar een bittere
beproeving niet gespaard gebleven : een beproeving nog veel zwaarder dan een lichamelijke
krankheid. Hoeveel heeft zij verdragen, hoeveel geleden en gebeden.”

Fanny Nuyttens, ° Oekene 15/11/1875, + Pervijze
23/08/1928
Fanny Virginie Nuyttens, was zuster in het klooster der
Zusters van Liefde onder de naam van Zuster Blanca.
Nadat ze in 1898 in het klooster trad te Roeselare en er
geprofest werd in 1900, werd ze geplaatst in het klooster
te Moeskroen. In 1922 kwam ze naar Pervijze waar ze
verbleef tot haar overlijden toen ze amper 53 jaar was.

Engelbertus Declerck en Eugenie Sinnesael, ° Keiem 02/12/1859, + Pervijze 07/04/1935.
Over dit echtpaar heb ik geen beschikbare gegevens.
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Lucie Goemaere, ° Pervijze 26/10/1881, +
Woumen 04/11/1950
Zij was de dochter van Engelbertus en
Catharina De Wulf. Voor de oorlog woonde ze
op de hoek van de Molenstraat en de
Pervijzestraat. Na de oorlog woonde ze in de
Veurnestraat tot ze door ziekte niet langer
alleen kon blijven en diende te verhuizen naar
het rusthuis in Woumen waar ze ook overleed.

Hendrik Vynck, ° Pervijze 23/01/1881, + Diksmuide 31/12/1957, en Emma Landschoote, °
Ramskapelle 11/04/1876, + Pervijze 15/02/1954
Nadat ze beiden als knecht en meid hadden gewerkt bij verschillende landbouwers traden ze in 1906
te Pervijze in het huwelijk. Ze vestigden zich in de Veurnestraat waar ze bleven wonen tot het
overlijden van Emma in 1954. Na het overlijden van zijn echtgenote, trok Hendrik naar Diksmuide
waar hij drie jaar later eveneens overleed.

Achiel Maes, ° Nieuwkapelle 14/02/1878, + Bulskamp op 01/03/1972, en Elodie Covemaecker, °
Pervijze 03/08/1881, + Pervijze 19/03/1961
Achiel, zoon van Alois en Clemence Mahieu, kwam te Pervijze wonen in 1901 nadat hij voorheen te
Ramskapelle verbleef. Zijn woning was gelegen in de Schoorbakkestraat in de bocht waar nu ongeveer
de pastorij staat. Toen was daar nog een kleine dreef waarlangs een viertal huizen stonden. Datzelfde
jaar was hij gehuwd met Elodie, dochter van Benjamin Covemaecker en Coleta Verslype. Reeds na
drie jaar gingen ze zich vestigen te Roesdamme maar dan wel op grondgebied van Avekapelle. Na de
oorlog kwamen ze terug naar Pervijze in de Veurnestraat wonen. Na het overlijden van Elodie werd
het voor Achiel tijd om zijn laatste levensdagen te slijten in het rusthuis van Bulskamp waar hij in
1972 overleed in de gezegende leeftijd van 94 jaar.
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Marcel Vandenbussche, ° Brugge 05/01/1945, + Pervijze 02/01/1948
Dit is het kindergrafje van het kindje van Sidonie Vandenbussche. Het werd na de mis van 7u30
begraven met gewone plechtigheid. Bidprentjes waren er niet. De eredienst werd gratis gedaan door
E.H. Decuyper.
Arthur Halwijn, ° Pervijze 10/08/1893, +
Pervijze
04/03/1940,
en
Marie
Vankemmelbeke, ° Pervijze 16/10/1871, +
Koekelare 14/08/1968
Arthur,
zoon
van
Désiré
en
Marie
Vankemmelbeke, was nooit gehuwd en na
het overlijden van zijn vader in 1908 op
amper 42-jarige leeftijd, bleef hij bij zijn
moeder wonen op de Proostdijk. Hij kwam
door verdrinking om het leven (sinistre obiit
aqua suffocates – cfr het begrafenisboek van
de pastoor). Een wanhoopsdaad of een
ongeluk ? Zijn bidprentje draagt de volgende
tekst : “Het is meestal een geheim wanneer
en hoe wij zullen sterven. De geloovige
echter maakte van zijn leven een gedurige
voorbereiding tot zijn dood. Welzalig dus de
mensch die het uur van zijn afsterven altijd
voor oogen houdt en zijn leven schikt zooals
hij het op dit oogenblik moet vinden, dit is,
in vreden met God en zijn geweten.
De betreurde afgestorvene zal wel dikwijls
die waarheden overdacht hebben en dus zich
hebben voorbereid om voor God te
verschijnen, al mocht zulks ook onverwacht
gebeuren… En zoo is het gebeurd ! Moge God de ziel van zijn dienaar in genade hebben ontvangen”.
Zijn moeder die bij zijn overlijden reeds 69 jaar was, is dan waarschijnlijk vertrokken naar het
rusthuis in Koekelare waar ze in 1968 overleed op 97-jarige leeftijd.

Karel Verbeure,
05/06/1953

°

Sijsele

29/04/1868,

+

Pervijze

Hij was de weduwnaar in eerste huwelijk van Catharina
Rotsaert en in tweede huwelijk van Amelie Vanhoutte. Als
laatste in de rij van te verdwijnen grafzerken zou hij
waarschijnlijk nooit iets met Pervijze te maken gehad
hebben ware het niet dat zijn dochter huwde met Camiel
Bleyaert die ondertussen hun intrek hadden genomen in
onze gemeente.
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