Samen hebben we een ster gezocht, speciaal voor JOU
Een ster voor iemand zo bijzonder, dat ze eigenlijk alléén moet staan.
Nu kijken we naar de sterren en straalt daar weer die ene ster en denken we:
“Je bent eigenlijk nooit weggegaan”.

Bedroefd om het afscheid
maar vervuld van mooie herinneringen
nemen we afscheid van

Zulma De Clercq
echtgenote van Frans Moens
Geboren te Oordegem op 16 november 1926
en overleden in het Woon- en Zorgcentrum Avondzon
te Erpe op 20 februari 2017,
gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u diep bedroefd,
doch dankbaar om dit schoon en goed leven:
Zij was de goede echtgenote van
Frans Moens
Zij was de zorgzame moeder van
Johnny en Magda D’Haese - Moens
Dirk en Gerda Van Acoleyen - Moens
Zij was de trotse meme van
Piet en Caroline Van der Biest - D’Haese
Joris en Annelies Maesschalck - D’Haese
Joeri D’Haese
Frederik Van Acoleyen
Koen en Barbara Van Acoleyen - Lievens
Karel en Ellen Van Acoleyen - Pillen
Zij was het lief memeken van
Hanne en Yana Van der Biest
Louise, Victor en Kobe Maesschalck
Finn Van Acoleyen
Haar schoonbroer, neven en nichten.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben in de kapel van het klooster van
het WZC Avondzon te Erpe op
maandag 27 februari 2017 om 10 uur,

De families De Clercq, Moens, Brock en Ponnet.

Met dank aan haar huisarts dr. Kristien Van Vaerenberg,
de directie, de zusters en het personeel van het WZC Avondzon.

gevolgd door de bijzetting van haar urne
op de begraafplaats te Erpe.
Er is gelegenheid tot condoleren na de dienst.
U kan Zulma een laatste keer groeten in het mortuarium
van het WZC Avondzon, Botermelkstraat 12 te Erpe,
alle werkdagen van 18 tot 20 uur
tot en met vrijdag 24 februari 2017.

Rouwadressen:
Sinte Apoloniastraat 8, 9300 Aalst
Blauwenbergstraat 84, 9320 Nieuwerkerken
Tweebok 20, 9200 Schoonaarde
Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be
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