Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij

Ze leeft verder in het hart van:
haar zoon, schoondochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Verdriet en dankbaarheid gaan samen
nu we afscheid nemen van

MEVROUW

Clara Tack
echtgenote van de heer Daniel Demarez († 2019)
Clara werd geboren te Lendelede op 18 april 1935
en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen
in het woonzorgcentrum Maria Rustoord te Ingelmunster
op 8 juni 2022. Ze werd gesterkt door het ziekensacrament.

Rik en Jacqueline Demarez - Despriet
Harold en Valerine Vande Maele - Demarez
Bert, Raf en Lars
Peter en Evelyn Bossuyt - Demarez
Alexander, Helena, Johanna en Clara
Filiep en Charlotte Geiregat - Demarez
Maxim en Mauro

haar neven en nichten:
† Marcel en † Maria Vandemaele - Tack en familie

We nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,
Clara voor een laatste maal liefdevol te omringen
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula ‘De Levensboom’
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem
op maandag 13 juni 2022 om 11 uur.
(Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat)

haar verwante families:
Tack - Monseré en Demarez - Doom

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:
haar huisarts, Dr. W. Platteeuw,

Samenkomst aan het Rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

de directie, het personeel en de vrijwilligers

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.

van het WZC Maria Rustoord te Ingelmunster

Aansluitend volgt de crematie.
Op dinsdag 14 juni 2022 om 9.30 uur wordt de urne geplaatst
in het urnenveld op de begraafplaats te Ingelmunster.

Een laatste groet kan worden gebracht
in het funerarium DEPOORTER
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem
elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.

en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.

Familie van mevrouw Clara Tack
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27
8870 Izegem
of via www.begrafenissendepoorter.be

Rouwcentrum Depoorter - Izegem, 051/ 31 56 67 - Lendelede, 051/ 30 31 33
Drukhuis Balcaen

