
 Dankbaar om al wat hij voor ons betekend heeft,
nemen wij met pijn in ons hart, afscheid van

DE HEER

Frans Ciers
echtgenoot van mevrouw Agnès Deplancke

geboren in Oostrozebeke op 27 februari 1927 
en overleden in Tielt op 21 november 2022, 
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring.

Nadien wordt Frans bijgezet op de begraafplaats  
in Oostrozebeke (Kalbergstraat).

Een laatste groet aan Frans kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, 

iedere werkdag van 16.30 uur tot 18.30 uur
tot en met donderdag 24 november 2022.

Rouwbetuigingen: Familie Frans Ciers
p/a Begrafenissen Messiaen

Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

zijn echtgenote
Agnès Deplancke

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Hans en Colette Ciers - Mulliez

      Lorenzo en Virginie Castelli - Ciers
                 Giulia en ♡
      Olivier en Ellen Ciers - Desmet
                    Noa en Cézanne
      Emile Ciers

Koen en Inge Ciers - Vandaele
      Frederick en Julie Bonte - Ciers
                  Eléonore en Henri
      Thomas en Melanie Claeren - Ciers
                 Juliette en Faustin
      Lowie en Marie Sinnesael - Ciers

zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
† zuster Nelly Ciers
Armand en † Lena Ciers - Braeckeveldt en familie
† Noël en † Simonne Ciers - Vansteenkiste en familie
† Marcel en Marie-Thérèse Goethals - Ciers en familie
Gaston en Thérèse Ciers - Van Nieuwenhuyse en familie
André en Zelie Delaere - Deplancke en familie
Guido en Lucienne Deplancke - Vanacker en familie

De families Ciers - Beeusaert en Deplancke - Debrabandere

Met onze oprechte dank aan:
zijn huisarts dr. Haspeslagh,
de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
de dokters en het personeel van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.
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