
Dit melden u: 

 
Raïs Vervaert,  zijn echtgenote. 

 
Kurt en Mientje Clement - Merlevede, 
 Willemijn en Jari, 

 Lieselot en Jonas, 

 Marjolein en Thomas, 
 
Martial en Chantal Cabbeke - Clement, 
 Timon en Marie, 

 Rune,   zijn kinderen en kleinkinderen. 

 
De families Clement - Verhaeghe 
                 en Vervaert - Libbrecht. 

 
Met onze dank aan de thuisverpleegsters Lieve, Sharon en Delphine, zijn huisdokter en 
de directie, dokters en personeel van het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem. 
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Een minzaam man, goede vader en pepe, aan wie we allen erg gehecht waren, 
heeft ons verlaten.  Daarom melden wij u met veel pijn het overlijden van 

 

Georges Clement 
echtgenoot van Raïs Vervaert 

 
geboren te Zwevegem op 15 juni 1934 en overleden te Waregem op 11 december 2020, 

gesterkt door het sacrament van de zieken. 
 

Lid van Ere-Brandweer Deerlijk en Zuid-West-Vlaanderen. 

 
Als gevolg van de huidige corona maatregelen nemen wij in beperkte kring 

afscheid van Georges.  Wij danken u voor uw begrip. 
 

Nadien volgt de crematie en de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats te Deerlijk.  
 

Een laatste groet kan gebracht worden in het uitvaartcentrum Vandercruyssen, 
Windhalmlaan 2 te Sint-Lodewijk - Deerlijk, op maandag 14/12, dinsdag 15/12 

en woensdag 16/12 van 15 tot 18.30 uur. 
 

Rouwadres: Familie Georges Clement 
p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen - Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 

of via www.messiaen.be 

Papa, Pépé, 
’s Avonds in het donker 
dan kijk ik naar de maan 
en zie ik tussen alle sterren 
jouw sterretje staan. 

Het is de allermooiste 
hij geeft het meeste licht, 
en als ik heel goed kijk 

zie ik jouw gezicht. 
Ik mis je hier beneden 
en denk heel veel aan jou. 
Zachtjes fluister ik naar boven 
dat ik zielsveel van je hou ! 
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