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Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en 
verpakken in mooie herinneringen.

Mieke De Clercq
echtgenote van de heer Toon Van Speybroeck 

mevrouw

geboren te Oostakker op 14 juni 1934 en 
zachtjes ingeslapen te Oostakker 

op 19 september 2020, omringd door haar geliefden. Online condoleren: uitvaartcentrum-vanlent.be

Rouwadres: t.a.v. de familie De Clercq 
Bleekmeersstraat 62, 9160 Lokeren 

Ook willen wij iedereen danken 
voor de vriendschap en genegenheid. 

Wij zijn dankbaar voor de steun en goede zorgen 
van directie, personeel en vrijwilligers 

van WZC Vincenthof Campus Sint-Elisabeth Woonzorg vier. 

                      

Mama’s sterven niet, 

ze glijden hooguit naar de overkant. 

Ze leven verder in wie blijft, 

in woorden en gedachten, 

in verhalen en gevoel van tederheid. 

Mama’s sterven niet, 

ze blijven altijd in de buurt. 

Je ziet hen in de spiegel 

in een stukje van jezelf.

 Lotte en Margot 

zus en schoonzus van 

 Jimmy en Ann Dirickx - Van Speybroeck 

oma van 

 Eerwaarde pater B.J. † De Clercq 
 Raf en Anna Ryckaert - De Clercq 
 Godelieve De Clercq 
 Guido † en Martine De Clercq - Dhaenens
 Hugo en Mariette De Clercq - Legiest 
 Lutgardis † De Clercq 
 Toon en Kristin De Clercq - Pettersson
 Leon † en Germaine † Van Speybroeck - Cocquyt
 Maria † Van Speybroeck

 Toon Van Speybroeck

liefdevolle echtgenote van

mama en schoonmama van 

U kan Mieke nog een laatste groet brengen in 
uitvaartcentrum Van Lent, Bleekmeersstraat 62 te Lokeren, 

tot en met woensdag 23 september 2020 na telefonisch contact.

De afscheidsplechtigheid aan de urne van Mieke
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in de 

Sint-Annakerk Heirbrug, Veerstraat 14 te Lokeren, 
op vrijdag 25 september 2020 om 11 uur. 

Samenkomst aan de kerk vanaf 10.45 uur. 

Aansluitend volgt de teraardebestelling van de urne 
op de stedelijke begraafplaats Bleekmeers te Lokeren. 

Uitvaartcentrum Van Lent Lokeren 09 348 01 44


