Langzaam ben je van ons weggegleden,
elke dag een beetje meer,
telkens werd jou iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer,
het is een gemis, een stille pijn
dat je nooit meer in ons midden zal zijn.
Dit melden u met diepe droefheid

In liefde nemen we afscheid van

MEVROUW

Andrea Vercaigne
weduwe van de heer Maurice Clauw ( † 1987)
Geboren te Staden op 1 november 1931
en overleden te Ieper op 31 augustus 2016,
gesterkt door ziekenzalving.
lid van O.K.R.A. Jonkershove
lid „Volkstuinen“ Houthulst

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Noël en Marleen CLAUW - SYOEN
Paul en Ilse TOUSSAINT - CLAUW
Joline en Celine
Jeroen en Freetchie CLAUW - CAPAO
Joerie en Annelies CLAUW - VANHAEVERBEKE
Clément en Géraume
Joël en Mireille CLAUW - SCHILLEWAERT
Ellen CLAUW
Lieke en Ieben
Elie en Carmen DENDONCKER - CLAUW
Ian en Ina
Elga POLLET
Eddy CLAUW
Freddy en Marie-Christine CLAUW - PLAISIER

De plechtige uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
vindt plaats in de kerk van Sint Kristoffel te Klerken - Houthulst op
dinsdag 6 september 2016 om 10 uur, gevolgd door de bijplaatsing
in de familiegrafkelder op het kerkhof te Klerken.
Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.
Aan Andrea kan een laatste groet gebracht worden in het
rouwcentrum Travers, Jonkershovestraat 103b
te Houthulst, elke weekdag van 17 tot 19.30 uur,
op zaterdag van 17 tot 18 uur, en niet op zondag.
De avondwake vindt plaats op maandag 5 semptember 2015
om 19.30 uur in de aula van het rouwcentrum Travers.
Condoleren online www.rouwcentrumtravers.be

haar broer, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten

de families
VERCAIGNE - PYFFEROEN en CLAUW - MINNE
Met dank aan:
haar huisarts Dr. Luc Matthys
directie, dokters en personeel van het Yan Ypermanziekenhuis te Ieper,
in het bijzonder de dienst intensieve zorg.
directie en personeel van het woon- en zorgcentrum „Hof Ten Yzer“ te Reninge
directie en personeel van het AZ-Delta te Roeselare
in het bijzonder de dienst nierdialyse.

Rouwadres: fam. Andrea Clauw - Vercaigne
p.a. Rouwcentrum Travers, 8650 Houthulst Jonkershovestraat 103b

Rouwcentrum Travers Houthulst 051/ 70 24 25

Andrea Vercaigne
1 november 1931 - 31 augustus 2016

