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

Mevrouw

Clara Tack
weduwe van de heer Laurent Bossuyt (1920 - 2010)

geboren in Oostrozebeke op 5 september 1930  
en er overleden op 5 november 2021,  

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Gewezen onderwijzeres ‘Vrije basisschool’ Desselgem

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Amandskerk in Oostrozebeke

op zaterdag 13 november 2021 om 10.30 uur.

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

Na de crematie wordt Clara herenigd met haar echtgenoot Laurent  
in het urnengraf op de begraafplaats van Oostrozebeke - Kalbergstraat.

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

iedere werkdag van 16.30 tot 18.30 uur,  
op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur,  

gesloten op donderdag 11 november 2021.

Dit melden u:

Jan en Pauldine Vandemaele - Bossuyt
Bernd en Ellen Kesteleyn - Vandemaele

Lara en David
Yacine en Elien Zebila - Vandemaele

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† André en † Alice Bossuyt - Tack en familie
† Marcel en † Anna Ver Eecke - Tack en familie
Simonne Tack en familie
† Remi en Lena Ver Eecke - Tack en familie

† Georges en † Marie-Louise Bossuyt - Amerlynck en familie
† Gaston en † Maria Bossuyt - Martin en familie
† Valère en † Maria Bossuyt - Vermoere en familie
† Carlos en Christiane Bossuyt - Humblet en familie

haar zussen, schoonzus, neven en nichten

De families Tack - Bossuyt en Bossuyt - Coussens

Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts dr. M. Verschoore
het personeel van het wzc Rozenberg in Oostrozebeke

Rouwbetuigingen: Familie Bossuyt - Tack 
 p/a Begrafenissen Messiaen 
 Stationsstraat 156 – 8780 Oostrozebeke 
 of via www.messiaen.be
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We zullen je missen, 
elke dag in kleine eenvoudige dingen 
maar in ons hart zal je met ons
samenblijven. 

K. Gibran


