Zo plotseling ben je van ons heengegaan.
Daar heeft niemand ooit bij stil gestaan.
Wat in onze herinnering blijft, is je lach,
je genoot van het leven.
Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.

Mevrouw

Gisèle Demeersseman

weduwe van de heer Georges Clynckemaillie († 2012)
geboren in Nieuwkerke op 20 november 1934 en
liefdevol omringd door haar familie heengegaan in het
WZC Sint-Medard in Wijtschate op 8 september 2022,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwkerke
op zaterdag 17 september 2022 om 10 u 30. Daarna
begeleiden wij Gisèle naar haar laatste rustplaats in
Nieuwkerke, waar ze weer met Georges herenigd wordt.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Voor een laatste groet aan Gisèle bent u welkom in
Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,
elke werkdag van 15 u 00 tot 18 u 30.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Gisèle is en blijft voor altijd
de mama en mamie van:
Jan en Dorothée Clynckemaillie-Sellier
		
Mathilde Collin
		
Charles Collin en Marine Monier
Jorg en Sandrine Clynckemaillie-Lamerant
		
Nina Clynckemaillie en Maxim Pannekoucke
		
Neo Clynckemaillie en Lore Declercq
		
Nissa Clynckemaillie

de zus, schoonzus en tante van:
†Daniël en †Marie-Aimé Demeersseman-Salembier en familie
†Robert en †Rachel Werbrouck-Demeersseman en familie
†Walter en †Angèle Van Daele-Demeersseman en familie
†Marc en †Estelle Vandroemme-Demeersseman en familie
†Noël en Gerarda Demeersseman-Demeersseman en familie
†Paul en Isabelle Helewaut-Demeersseman en familie
†Victor en †Gabriëlle Vanhoutteghem-Demeersseman en familie

Delen mee in dit verlies:
de families Demeersseman-Hof en Clynckemaillie-Allossery

Een bijzonder woord van dank aan:
de directie en het personeel van de afdeling “De Vlasbloem”
in het WZC Sint-Medard in Wijtschate
haar huisdokter
iedereen die Gisèle genegen was en een warm hart toedroeg

Rouwadressen:
Rue Philippe Lebon 29, 59200 Tourcoing (F)
Godtschalckstraat 6, 8958 Loker
De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Ieper 057/44 66 10

