
Omgeven door onze liefde en zorgen is van ons heengegaan

MEVROUW 

Marcella Beils
weduwe van de heer Jozef Declerck (1940-2017)

geboren te Oostrozebeke op 15 mei 1940 
en overleden te Waregem op 31 december 2021,

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van Okra
Lid van Samana 

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk 
uitnodigen, zal plaatshebben in de Sint-Brixiuskerk 
te Ooigem op vrijdag 7 januari 2022 om 10 uur, 

gevolgd door de crematie.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk na de dienst.

Een laatste groet aan Marcella kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Gentseweg 10 te Desselgem, 

iedere weekdag van 15.30 tot 18.30 uur 
en op zaterdag van 15 tot 16.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Marcella Beils
p/a Begrafenissen Messiaen

Gentseweg 10 - 8792 Desselgem
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Dino en Els Gonsales - Declerck
Adolfo en Sabine Dominguez - Declerck

haar kinderen

Ludovick en Annelies Savic - Lecoutre, Maurice
Siemen Lecoutre en Jole Desimpel
Mattias en Sharon Dominguez - Deman
Jeroen en Sarah Vanlanduyt - Dominguez, Otis en ♡
Serge en Deborah Daghelet - Gonsales
Michael en Lethicia Streignaerts - Gonsales

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Camiel en Suzelle Debersaques - Beils en familie
† Willy en † Mariette Verbeke - Beils en familie
E.Z. Jeannine Declerck
Etienne en Lieve Declerck - T’joen en familie
Frans en † Ann Declerck - De Mazière en familie
Jacqueline Declerck en familie
† Pierre en Marleen T’joen - Declerck en familie
Roger en Christine Declerck - Nuyttens en familie
Eric en Lutgarde Van den Buverie - Declerck en familie
† Christiaan Declerck

haar zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten 

De families Beils - Vandenabeele en Declerck - Delbeke

Met onze oprechte dank aan:
huisartsenpraktijk Kloosterdreef, in het bijzonder Dr. Dumon,
haar thuisverpleegsters,
haar kinesist Mano Denijs,
de dokters en het personeel van het O.L.V. van Lourdesziekenhuis 
in Waregem.

Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.

OOSTROZEBEKE -  056  66  72  10BEGRAFENISSEN MESS IAEN


