Oud worden is een mooi geschenk van het leven.
Waar je nu bent weten we niet, overal
maar zeker in ons hart.

Zij is mama en bonneke van
Gilbert en Claire FOLENS – PLANCKAERT
In stille eenvoud is van ons heengegaan

Mevrouw

Clara Holvoet
weduwe van de heer Daniël Planckaert (†2006)

Geboren te Bavikhove op 17 april 1925
en overleden in het woonzorgcentrum Ter Lembeek te Wielsbeke
op Kerstmis 2018, gesterkt door de Ziekenzalving.

		
Ludo en Valérie VERMANG – FOLENS
			
Fien en Sarah
		
Barbara FOLENS en Kris BELLENS
		
Jan en Marthe FOLENS – LAMBRECHTS
			
Lucas, Emilie, * en Arthur
Jacques en Charlotte DENYS – PLANCKAERT
		
Dimitri DENYS
			Luna
		
Jonathan en Dorothée VANDOORNE – DENYS
			
Marie-Julie en Louise
		
Nicholas en Virginie GIELIS – DENYS
			
Juliette en Michelle
Isabelle PLANCKAERT en Stephan CLAEYSENS

De plechtige afscheidsdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaats vinden in de Sint-Laurentiuskerk te Wielsbeke
op woensdag 2 januari 2019 om 10.30 uur.

		
Alexander en Hanne KERWYN – GHETTEM
			
Jules en Cézar
		
Benjamin en Kirsten KERWYN – DECLERCQ
		
Noor en Florence CLAEYSENS

U krijgt de gelegenheid de familie persoonlijk te groeten vanaf 10.15 uur.
Zij is verwant met
Na de crematie volgt de bijzetting van haar asurne bij haar echtgenoot
in het urnenveld op de begraafplaats van Wielsbeke.

Voor een stil moment bij Clara bent u welkom in rouwkamer ‘Primula’
van uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 te Waregem
op vrijdag 28 december van 16 tot 18 uur en
op zaterdag 29 december van 15 tot 16.30 uur.

de families HOLVOET – VAN CANNEYT en PLANCKAERT – VLAMINCK.
Met dank aan
haar huisarts Dr P. Wielfaert,
de directie en het personeel van het woonzorgcentrum Ter Lembeek te Wielsbeke.
Rouwadres:
Uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 - 8790 Waregem,

t.a.v. familie Clara Holvoet
Waregem-Wielsbeke - T 056 611 610 | online condoleren www.uitvaartcentrumlefevre.be

