
Het afscheid valt ons zwaar,
met grote droefheid nemen wij afscheid van

Mevrouw 

Clementine Van Droogenbroeck
Echtgenote van de heer Frans Maris

Geboren te Pamel op 17 mei 1953 en omringd door haar familie, 
overleden in Palliatieve Eenheid “Charon” te Aalst op 19 juni 2020.

Gesterkt door de Ziekenzalving

Wij nemen afscheid van Clementine, tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden 
in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek op 

donderdag 25 juni 2020 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium
op de begraafplaats te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

Door de huidige omstandigheden zal de plechtigheid plaatsvinden in beperkte
kring en kan er geen rouwmaaltijd plaatsvinden.

GEDENK HAAR IN UW GEBEDEN

Je was een rots in de branding
En koerste recht door zee

Je trotseerde storm en golven
Alleen... Je had de wind niet mee.

 

Zij zal altijd verder leven in de herinnering van

Frans Maris
 haar echtgenoot

Bart en Katrien Maris - Van Melckebeke
Andy en Sofie Appelmans - Maris
 haar kinderen

Arthur Maris
Dylan Appelmans (haar metekind)
 haar kleinkinderen

Pierre en Sonja Van Droogenbroeck - De Vuyst
  kinderen en kleinkind
Jean en Lydia Van Droogenbroeck - De Neef
  kinderen en kleinkind
Pierre en Denise Van Der Kelen - Van Droogenbroeck
  kinderen
Jozef en Paula (†) Maris - De Smet
  kinderen en kleinkinderen
Edgar en Elisabeth De Vos - Maris
  kinderen en kleinkinderen
Luc en Mia Maris - De Neef
 haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Families: Van Droogenbroeck - Maris - De Wachter - Bogemans

Met dank aan haar huisarts Dr. Kim Khuu, de thuisverpleging en het personeel van
de Palliatieve Eenheid “Charon” te Aalst voor al hun goede zorgen.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
   T.a.v. familie Maris - Van Droogenbroeck
   Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be
 

Uitvaartzorg & Grafzerken Bael  Haaltert - Denderhoutem - Mere  054/ 33 36 83

†


