Haar hart was ruim en goed.
Zij lachte naar het leven
bewaarde steeds de moed
om ‘t beste van zichzelf te geven.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van

Irma Verstraete
Echtgenote van de heer Hubert CLAESSENS
Geboren te Gent op 3 november 1952 en omringd door haar naaste familie
zacht heengegaan op 23 oktober 2018 in het A.Z. Sint-Blasius te Dendermonde.
Gesterkt door het Ziekensacrament.
Bestuurslid van K.V.L.V.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
in aanwezigheid van haar asurn, zal plaatshebben in de parochiekerk
Sint-Martinus te Moerzeke, op woensdag 31 oktober 2018 om 11.30 uur.
Daarna volgt de bijzetting op de begraafplaats van Moerzeke.
Samenkomst in de rouwkapel in de kerk vanaf 11 uur.
Wij bieden u de mogelijkheid Irma een laatste groet te brengen
in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen, Sint-Martensommegangstraat 2a te Moerzeke
op maandag 29 oktober tussen 19.30 en 20.30 uur.
Een parochiale nadienst zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op zaterdag 24 november om 17.30 uur.

Dit melden u:

haar echtgenoot
Hubert CLAESSENS
haar kinderen en kleinkinderen
Greet en Stijn CLAESSENS - WINDEY
		 Josse, Rein en Sander
Geert en Leen CLAESSENS - VANDER PERRE
		 Chavez en Milan
Inez en Steven CLAESSENS - DE BONTE
		 Vik en
haar ouders en schoonouders
André † en Julia † VERSTRAETE - VAN DER POORTEN
Petrus † en Ernestine CLAESSENS - HUYLEBROECK
haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers,
nichten, neven en alle aanverwanten van de families
VERSTRAETE, CLAESSENS, VAN DER POORTEN en HUYLEBROECK

Met dank aan dr. Van Zandweghe en het verplegend team van het A.Z. Sint-Blasius
te Dendermonde en aan allen die haar met liefde en goede zorg hebben omringd.

Gedenk haar liefdevol in je hart.
Rouwadres: Familie CLAESSENS - VERSTRAETE
p/a Kasteellaan 3, 9220 Moerzeke
Rouwcentrum VERLEYEN-VAN BAELEN | 052.49.79.97
online condoleren: www.verleyen-vanbaelen.be

