
Dankbaar nemen wij afscheid van

echtgenote van Michel+ Claerhout (2016)

Geboren te Egem op 9 april 1929 en rustig overleden
in het Woonzorgcentrum Sint-Remigius

te Pittem op 27 december 2022.
_____

Cecile Vroman

Dit melden u bedroefd:

Paul en Marijke Claerhout-Ryckeboer

                 Dieter en Sarah Lafaut-Claerhout

Roland en Nicole Verhelle-Claerhout

                 Stefaan en Ellen Dejonckheere-Verhelle
                               Zoë
                                   Loïc
                 Eline Verhelle

de familie van wijlen Roger en Agnes VROMMAN-VROMAN
de familie van wijlen Willy en Simonne PERSYN-VROMAN
de familie van wijlen Frans en Irène ROYGENS-VROMAN
Willy en Lucrèce MARTENS-CAPELLE en familie

de familie van wijlen André en Angèle MINGNEAU-CLAERHOUT
   Asther, Mariette SYS-CLAERHOUT en familie
de familie van wijlen Roger en Yvonne MINGNEAU-CLAERHOUT
   Georges, Paula DEMUYNCK-CLAERHOUT en familie
de familie van wijlen Noël en Denise CLAERHOUT-DEPUYDT
Daniël en Mariette CLAERHOUT-LAMPE en familie
   E.H. Gabriël CLAERHOUT, Witte Pater van Afrika

de aanverwante families Vroman-Capelle-Vandeputte en Claerhout-Meerhaeghe.

Met waardering en dank aan:
                  haar huisartsen,
                  de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC Sint-Remigius Pittem.

      

Uitvaartzorg Viaene-Vinckier, Tielt-Ardooie  051/ 400 700  -  www.viaenevinckier.be

In stille eenvoud was zij een voorbeeld
van toewijding als echtgenote en moeder.
Met zorg en offervaardigheid heeft zij zich
onverpoosd ingezet voor haar gezin
met de schone betrachting
allen van wie zij oprecht hield,
gelukkig te helpen maken.

De uitvaartliturgie, waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de parochiekerk van ONZE-LIEVE-VROUW TEN HEMELOPNEMING

te PITTEM op DONDERDAG 5 JANUARI 2023 om 10.30 UUR,
gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne

in de urnenkelder op de begraafplaats van Pittem.

Er kan afscheid genomen worden na de dienst in de kerk.

Cecile kan begroet worden in het funerarium Viaene-Vinckier,
Pittemsesteenweg 39 te Tielt, donderdag 29 december, vrijdag 30 december,

dinsdag 3 januari en woensdag 4 januari, telkens van 16.30 uur tot 18.30 uur.

Online rouwregister op www.viaenevinckier.be

 Egemstraat 94 - 8740 Pittem
Muizelaarstraat 16 - 8740 Pittem

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar zus, schoonbroers schoonzussen, neven en nichten


