
Je handen hebben voor ons gewerkt, 
je hart heeft voor ons geklopt. 

Je ogen hebben ons tot het laatste ogenblik gezocht, 
je liefde voor ons stond bovenaan.

Wij moeten nu aanvaarden 
om zonder jou verder te gaan.

Dankbaar om wat zij voor ons betekende nemen we afscheid van

MEVROUW

Marie Françoise Declerck
echtgenote van de heer Jeannot Declerck

geboren te Tielt op 4 oktober 1944 en van ons heengegaan 
in het A.Z. Maria Middelares te Gent op 29 maart 2019.

De plechtige uitvaartliturgie met de asurne
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden 

in de Sint-Corneliuskerk (Gildestraat) te Machelen a/d Leie 
op VRIJDAG 5 APRIL 2019 om 11 uur, 

gevolgd door de inzetting in de urnenkelder 
op de plaatselijke begraafplaats.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

U kan een laatste groet aan Françoise brengen 
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur dit tot en met woensdag 3 april 2019.

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven 
en laat haar verder leven in mooie herinneringen.

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64 - Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Dit melden u:

Jeannot Declerck haar echtgenoot

Bram Declerck haar jongste zoon en oogappel

Jan en Nathalie Declerck - Peirs
 Pavel
 Otis
 Naut

Ann Declerck

David en Sofie Declerck - Christiaens
 Emma
 Beau
 Estée

Peter Declerck
 Fee
 Cas

Thomas en Wendy Declerck - Van de Sompel
 Daan
 Vince haar kinderen en kleinkinderen

Louis en Annemie Declerck - Vandermander en familie
Anne en Philip Declerck - Vanderbruggen en familie

Marie-Rose en Lionel Declerck - Serlippens en familie
 haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

en de families Declerck - Declerck - Vanhoutte - Ardenois.

Met dank aan haar huisartsen Erik, Andreas en Jan-Jaob, 
haar thuisverpleegkundigen Nancy, Hannelore, Darlien, Mireille 

en haar trouwe steun en toeverlaat Bea.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Declerck - Declerck
Kouter 56, 9800 Deinze


