
Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor daagse dingen

die door haar hoofd en 
door haar vingers gingen

en alles wat zij was, voor u en voor mij.

Bedroefd om het heengaan maar dankbaar om wat zij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van

Mevrouw

Monique De Clercq
echtgenote van de heer

Martin VANDENBROECKE

Geboren te Bavegem op 28 december 1953
en thuis te Asper overleden op 23 oktober 2019.

_______

De uitvaartplechtigheid in aanwezigheid van de asurn, waartoe u 
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in 

de Sint-Martinuskerk te Asper

op DINSDAG 29 OKTOBER 2019 om 10.30 uur.
Nadien wordt de asurn nedergezet in het urnenveld

op de plaatselijke begraafplaats.

_______

Een laatste groet aan Monique kan u brengen in het funerarium
van Uitvaartcentrum Van der Haegen, Borgwalstraat

te Vurste, elke werkdag van 17 uur tot 19 uur tot en met vrijdag.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Dit melden u met droefheid:

Martin Vandenbroecke
                                                                                     haar echtgenoot

Maarten en Sara Vandenbroecke - De Vuyst

Niene en Fenne

Olivier en Sara Poelman - Vandenbroecke

Manou, Arthur en Theo

haar kinderen en kleinkinderen

Frans en Marieke Rasschaert - De Clercq, 
kinderen en kleinkinderen

Adelin en Rita Seghers - De Clercq, 
kinderen en kleinkinderen

Sylvain en Godelieve Seghers - De Clercq, 
kinderen en kleinkinderen

Johan en Christiane Mortier - De Clercq, 
kinderen en kleinkinderen

Eric en Marie-Louise Van Haver - De Clercq, 
kinderen en kleinkinderen

Pierre en Martine Vlerick - Vandenbroecke, 
kinderen en kleinkinderen

haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families De Clercq - Vandenbroecke - Verhoeyen - Erauw.

Met dank aan haar huisartsen Dr. Valerie Vansteenbrugge en 
Dr. Inge Mahieu, haar kinesist Hans De Groote en verplegend 
personeel van “Precura“ Filip, Hendrik, Leentje en Cezar.

Rouwadres:
Uitvaartcentrum Van der Haegen
T.a.v. Familie Vandenbroecke - De Clercq
Leenstraat 22
9890 Gavere - Vurste
Tel. 09/384 19 49
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