
Langzaam ben je moegestreden, stilletjes van ons weggegaan
maar je grote inzet en levensblijheid zullen ons steeds voor ogen staan...

De heer

Ferdinand Claus
 

Dit melden u met droefheid:

zijn echtgenote,

     Liliane Van Vynckt

zijn dochter,

     Elly Claus en † Monique Demeulemeester 

Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Claus - Depré en Van Vynckt - Walgraeve.

Met dank aan zijn huisarts dokter Dauwe,

de thuisverpleging en het personeel van Familiezorg.

 

 www.vandevyver-uitvaart.be

Rouwadres:

Familie Claus - Van Vynckt

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg 

Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Online condoleren: 

echtgenoot van mevrouw Liliane Van Vynckt

geboren in Petegem-aan-de-Leie op 14 december 1934
en thuis in Machelen-aan-de-Leie overleden    

op 24 mei 2021.

Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats
in beperkte kring in de Sint-Corneliuskerk, 

Gildestraat in Machelen-aan-de-Leie
op zaterdag 29 mei 2021.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrond
op de gemeentelijke begraafplaats.

Een stil moment bij Ferdinand kan in het funerarium Van De Vyver, 
Lijsterstraat 52 in Zulte op vrijdag van 16 tot 18 uur.



De heer

Ferdinand Claus

1934 - 2021

 Afscheid nemen doet altijd pijn, toch kunnen wij allen dankbaar zijn.

Een leven met enorm veel kracht heeft hij tot een vredig einde gebracht.

Zijn leven was liefde, zorgen en geven.

Lieve man en vader, wat zullen wij je missen,

maar het voorbeeld dat u ons heeft gegeven daar gaan wij samen mee verder leven.

Zo graag hadden wij je bij ons gehouden, je vocht ervoor zolang je kon,

maar de strijd was niet te winnen, voor ons blijft de vraag waarom.

Een man en vader zoals jij zou iedereen zich wensen,

gezien, geliefd en onvergetelijk. 

Afscheid nemen doet pijn, in gedachten zal je altijd bij ons zijn.
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