
Omgeven met de dankbare genegenheid van haar familie,
is rustig van ons heengegaan

MEVROUW

Denise Cloet
weduwe van de heer Frans Declercq (1924 - 2012)

geboren in Ingooigem op 19 oktober 1930 en overleden in Heestert
op 2 augustus 2021, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van Ferm Heestert

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring.

Nadien volgt de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de begraafplaats in Heestert.

Een laatste groet aan Denise kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a in Zwevegem, 

iedere werkdag van 15.30 uur tot 18.30 uur,
en op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Declercq - Cloet
p/a Begrafenissen Messiaen

Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Johan en Christine Coussement - Declercq
Geert en Isabelle Coussement - Degezelle, Thibeau en Xander
† Stijn Coussement

Gerard en Martine Vanwijnsberghe - Declercq
Steven en Sylvie Vanwijnsberghe - Van Dorpe, Lotte en Wout
Bart en Magali Vanwijnsberghe - Dufour, Lucas

Marnick en Ingrid Declercq - Vanhoutteghem
Sam en Eline Houttekiet - Declercq, Fran en Louise
Dieter en Charlotte Declercq - Vanluchene, Guillaume en Emiel

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Gilbert en † Esther Losfelt - Cloet en familie
Noël en Raïs Vandeputte - Cloet en familie
† René en † Maria Vanhaezebrouck - Cloet en familie
† Albert en † Marcella Moerman - Declercq en familie
† Marcel en † Simonne Declercq - Vermeulen en familie
† Gilbert en † Paula Declercq - Vandemaele en familie

haar zus, schoonbroer, neven en nichten

De families Cloet - Demeurie en Declercq - Matton

Met onze oprechte dank aan:
haar huisartsen dr. A. Vanherpe en dr. S. Deprez,
de directie en het personeel van wzc Marialove in Heestert, in het bijzonder 
de afdeling Triangel.
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Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan,
geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele leven,
je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.


