Mevrouw

Eliana Claerhout
° 1933

† 2019

Ik ga nu bij hem die ik lief had
En wacht daar op hen die ik lief heb

Mevrouw

Eliana Claerhout
Echtgenote van de heer Marcel De Meyer † 2010
Geboren te Lovendegem op 22 juni 1933
en thuis rustig van ons heengegaan op 12 februari 2019,
gesterkt door het ziekensacrament,
gesteund en omringd door haar gezin.
Wij nodigen u uit om samen met ons gelovig afscheid
te nemen van ons Ma tijdens de plechtige uitvaartliturgie
in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem
op maandag 18 februari om 10.30 uur.
Mogelijkheid tot een laatste groet en rouwbetuiging
aan de familie vanaf 10 uur in de rouwkapel van de kerk.
Na de plechtigheid begeleiden we ons Ma
naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Lovendegem.
Een stil moment bij ons Ma kan in de afscheidsruimte
-ingang begraafplaats–
op zaterdag van 18 tot 19 uur.
Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

Dankbaar om wat zij voor ons deed en voor ons
betekende, maar bedroefd om haar heengaan
delen u dit mee :
Freddy en Karina De Meyer - Van de Meulebroecke
Andy en Daniela De Meyer - Prodanova
Ziya
Ameya
Johan en Christina De Meyer - De Backer
Miguel en Barbara De Meyer - Hostins
Vanna en Niels De Meyer - Lippens
Luan
haar kinderen, klein– en achterkleinkinderen
Roger en Diana † De Buck - Claerhout en familie
Gaston † en Simonne De Meyer - De Vos en familie
Achiel † en Magdalena De Meyer - De Keyser en familie
André † en Eliane De Meyer - Eggerick - Marnic Vereecke
en familie
haar zus, schoonbroer, schoonzussen,
neven en nichten
De families Claerhout - Vereecke
De Meyer - Vanholsbeke
Met onze dank aan
de Huisartsenpraktijk Lo
de Thuisverpleging van Joke, Dagmar, Martine,
Shanna en Dieter
allen die ons Ma met vriendschap omringden
9920 Lovendegem, Lostraat 70
9920 Lovendegem, Lostraat 43
uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77

