In ons hart zal je altijd blijven voortleven...

Dit melden u met droefheid:
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Georges en Collienne Dubois - De Vrieze
Dimitri en Dominique Sanchez - Dubois
Mevrouw

Clara Dhaenens

Mani, Leni
Benoit en Greta De Vrieze - Clopterop
Koen en Karolien Van Laeken - De Vrieze
Hannah en Jorne, Lander, Floortje

weduwe van de heer René De Vrieze († 2002)

† Ellen De Vrieze
An De Vrieze

geboren in Bachte-Maria-Leerne op 12 december 1923
en in stilte van ons heengegaan in het RVT Sint-Jozef in Deinze

Lili-Jazz, Eliott
Hans De Vrieze

op 21 december 2021, gesterkt met het gebed van de H. Kerk.
† Arnold De Vrieze
De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatshebben

Bram en Leen Desmet - De Vrieze
Matties, Emiel, Julie

in de Kapel van het RVT Sint-Jozef,
Kortrijksesteenweg 61 in Deinze
op maandag 3 januari 2022 om 10 uur.
Daarna volgt de asverstrooiing
op de begraafplaats in Machelen-aan-de-Leie.
De offergang geldt als rouwbetuiging.

Met alle aandacht en respect voor de families
De Vreese - Corrijn - T’Jampens haar dierbaren, neven en nichten.
Met dank aan haar huisarts dokter Dauwe en de directie,
het personeel en vrijwilligers van het RVT Sint-Jozef in Deinze.
Rouwadres:
Blauwstraat 12 - 9032 Wondelgem

Bewaar het beeld van Clara in uw herinnering.
Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

benoitdevrieze@hotmail.com
Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be

Een “Dame” waarvoor eerbied en respect de draagwijdte
waren van haar bestaan.
Het heeft ons ongezien getekend.
Een karakter met forse overgave naar nimmer versagen.
Wij kenden haar als dé “streefdame” voor en naar goedheid
met al zijn/haar facetten daar-om-heen, geen omwegen.
Toch altijd liefdevol en minzaam.
Je was er steeds “Ma”, “Oma” en voor de allerkleinsten
“Omama” zo sterk kon jij, en ja, jij alleen generaties dragen,
dit kunnen weinigen u nadoen, een “Booster” avant la lettre.
Benoit

Liefste Clara – Oma – Omama
Je was één uit de duizend.
Gekend in Machelen en ver daarbuiten.
Iedereen was ALTIJD welkom.
Recht voor de raap, een gouden warm hart,
jouw vrijgevigheid, jouw liefde voor lekker eten,
jouw grove uitspraken, jouw sterk zijn, jouw dominantie, jouw eigen wil…
Zo was je en zo zal je herinnerd worden.
Jouw sterktes worden herkend in jouw kinderen, kleinkinderen
en zelfs achterkleinkinderen.
En zo dragen we jou voor altijd mee op onze eigen tocht.

Clara Dhaenens

Merci voor alles Clara – Oma – Omama
An
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