
Lieve Gust, va, pepe
Wat was jij een sterke man! Een man van weinig woorden, 
maar veel daden. 
Je werkte graag in ‘den hof’. Zowel in je eigen hof als in die van de 
kinderen en kleinkinderen kon je uren klusjes opknappen. Ook in 
de beenhouwerij stak je graag de handen uit de mouwen. En als 
metser bouwde je mee aan de huizen van de kinderen. Daar was je 
terecht ontzettend fier op. Iedereen kon steeds op jou rekenen en 
daar zijn we jou heel dankbaar voor.
Dit jaar ben je 59 jaar getrouwd met Leona. Met jullie 3 kinderen, 
8 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen beleefden jullie heel wat 
mooie momenten. Over de jaarlijkse vakantie met het gezin naar 
Ortho worden nog geregeld verhalen en anekdotes verteld. 
Ook op feestjes was je er graag bij. Velen zullen zich jou herinneren 
als iemand die graag zong en goed kon fluiten. Je zorgde telkens 
voor de nodige sfeer. 
Tijdens je pensioen werd je vaandeldrager bij de Overmeerse 
Nationale Strijdersbond. Daar was je zo trots op! Ook wij 
vonden het leuk om jou mooi uitgedost de vlag te zien dragen. 
‘Den oorlog’ interesseerde je heel erg. Je ging dan ook meermaals 
naar Normandië om de landing te herdenken en gaf die microbe 
door aan verschillende kinderen en kleinkinderen.
Het voelt onwezenlijk om jou nu te moeten afgeven.
Even geleden fietste je nog vrolijk langs de Schelde, 
vandaag ben je er niet meer. 
Er is veel verdriet, maar we zijn heel dankbaar voor wat je voor
ons hebt betekend. 
Van jou houden was gemakkelijk, je missen wordt moeilijk, 
maar je vergeten is onmogelijk.
Rust zacht.
Leona, je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen



Gustaaf De Backer
°  Berlare 17.12.1935
†  Overmere 25.06.2021
echtgenoot van Leona Jacobs

Ere-vaandrig Overmere
Lid van NSB Overmere

De afscheidsplechtigheid had plaats in beperkte kring
in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Overmere.

Aansluitend op de crematie werd de asurne van 
Gustaaf ingezet in de urnenkelder op de gemeentelijke 
begraafplaats van Overmere.

Met dank aan:
dokters Van den Heuvel en Leplae,
het thuisverplegingsteam van het Wit-Gele Kruis,
in het bijzonder Claire, Liesbeth en Els
en alle mensen die er de voorbije jaren voor hem waren.

Leona Jacobs
zijn echtgenote

Marleen en Philippe De Backer - Van Hoecke
   Evi en Kris, Ellis
   Stef
   Jens

Marc De Backer
   Nick en Tanita
   Celine en Mathieu

Luc en Evelien De Backer - Noët
   Julie en Bert, Anemone, Antoon
   Ruben en Julie
   Fleur

 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Alsook zijn broer Cyriel, schoonzussen, schoonbroers, 
neven en nichten.

De families De Backer, Jacobs, Merckx en Verbeken.

Rouwadressen:
Kattebroeckstraat 13, 9290 Overmere
Kleine Molenstraat 9, 9290 Overmere
Burg. De Lausnaystraat 3, 9290 Overmere
Burg. De Lausnaystraat 4, 9290 Overmere

Als ik ga, moet je niet huilen
Want echt weg ben ik niet

Mijn lichaam is nu duizend dingen
Heb daarom niet zoveel verdriet

Ik ben de wind
Ik ben de regen
Ik ben de zomer
Het jonge gras

Ik ben de sneeuw en duizend dingen
‘k ben weer degene die ik was

www.deroos.be

de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen

en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen

we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien


