Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

Met dank aan:
Het voltallige personeel van het WZC Larenshof te Laarne.
en haar huisartsenpraktijk Laarne.
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Elfrida Van de Steene

†
Bedroefd om het afscheid melden wij u het overlijden van

We wisten dat het zou gaan komen.
We moesten je laten gaan,
maar we bleven hopen en denken het is nog niet gedaan.
We dachten het duurt nog wel even,
we hebben nog heel veel tijd.
En als het dan zover is zijn we voorbereid.
Het blijkt niet zo te werken.
Opeens was je er niet meer.
Maar we weten zeker we zien je later weer.

Elfrida Van de Steene
weduwe van Jean De Clercq (†2008)
geboren te Gentbrugge op 12 oktober 1934 en zachtjes ingeslapen
in het WZC Larenshof te Laarne op 19 juli 2021.

Ze leeft verder in de herinneringen van:
Marc en Francine De Clercq - De Vetter
Delphine De Clercq en Bart Lauwaerts,
		
Alysse, Eleni, Leon, Lowie en Gaston
Jan De Clercq en Laila Vanreckem
		
Miel
Kelly De Clercq en Andy De Wilde
		
Aline, Kilian en Joran
Luc en Claudine De Clercq - Vanderhaeghe
Stefanie De Clercq en Michael Verstraeten
		
Maxime en Gilles
Simon De Clercq en Lindsay Stolarek
		
Jules, Amaud en Lew
Amandine Christiaens
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden bij haar asurne
in het Crematorium Westlede te Lochristi
op dinsdag 27 juli 2021.
Aansluitend zal haar asurne begraven worden
op de begraafplaats te Gentbrugge.

Rouwadres:
De Zandkorrel - Familie Van de Steene - De Clercq		
		
Sint-Elooistraat 21 a, 9820 Merelbeke.
Online condoleren: www.dezandkorrel.com

