Diegenen die ik liefheb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.

Dit melden u bedroefd:
zijn kinderen en kleinkinderen;

De heer

Pierre Claerhout
weduwnaar van mevrouw

Jeannine Claerhout (†2017)
Geboren te Ooigem op 10 november 1932 en
overleden in het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis te Waregem
op 20 maart 2020, gesterkt door de Ziekenzalving.
Lid en gewezen voorzitter Neos

In navolging van de richtlijnen inzake het coronavirus
vindt de afscheidsplechtigheid in strikte familiekring plaats
in de Sint-Laurentiuskerk van Wielsbeke.

		

† Rik Claerhout - Dirk en Greet Decoene - De Clerck

		
Jan Claerhout,
			
Justine en Louis-Philippe, Charlotte
		
† Kris Claerhout - Isabelle Vanlerberghe,
			
Ward, Stef
		

Steven Claerhout

zijn zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten;

		
		
		

† José en Denise Vandekerckhove - Claerhout en familie
Palmer en Henriette Claerhout - Bouckhuyt en familie
Werner en Lea Snel - Claerhout - † Willy Delchambre

		

† Karel en Trees Brys - Claerhout en familie

		Georges en Agnès Nachtergaele - Claerhout en familie
		
		
		
		
		
		

† Jean en † Monique Claerhout - Vervaeck en familie
Raphaël en † Christiane De Clerck - Claerhout
Griet Claerhout
Romain en † Monique Wallays - Claerhout en familie
† Aimé Claerhout
Noël Claerhout

de families Claerhout - Vankeirsbilck en Claerhout - Veys.

Aansluitend zal hij rusten bij zijn echtgenote in de familiegrafkelder
op de begraafplaats te Wielsbeke.
Oprechte dank aan:

Er is geen mogelijkheid tot begroeting van Pierre in het funerarium.
Bewaar het mooie beeld van hem in jullie warme nagedachtenissen.
Een herdenkingsdienst samen met onze familie en vrienden wordt later gepland,
na het opheffen van de coronamaatregelen.

		

zijn huisarts Dr. J. Geeroms,

		

zijn thuisverpleging Els en Hein,

		

Dr J. Delaere en de dienst Geriatrie van het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis Waregem.
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