
Micheline Declercq
23 juni 1955 - 31 oktober 2020



Dit melden u met droefheid:

Dirk Declerck, haar echtgenoot;

Kristof en Kelly Declerck - Huyghebaert,

Ruben en Kimberly Declerck - De Schryver, haar kinderen;

Alexis, Zoèy en Noémi, haar oogappels;

Gilbert en Ginette Declercq - Dejonckheere,

kind en kleinkinderen,

Wilfried en Marcella Declercq - Casier,

kinderen en kleinkinderen,

Marleen Declercq (Ronny Vanhegen †),

kind en kleinkind,

Marc en Liliane Gheysens - Declercq,

kind en kleinkinderen,

Johan en Ivette Declercq - Marchand en kind,

Carlos Declerck,

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families Declerck - Declercq en aanverwanten

Oprechte dank aan:

Dr. Vansteelandt, haar huisarts,

Dr. Spoormans en het voltallige team van de dienst Oncologie

van het AZ Damiaan te Oostende, 

Het voltallige team van de dienst Palliatieve Zorg

van het AZ Damiaan te Oostende.

Dank ook aan familie en vrienden voor de steun, bemoedigende

woorden, berichtjes en vele bezoekjes ...

Rouwadres: familie Micheline Declercq

p/a Uitvaart Depoorter, Nukkerstraat 86, 8450 Bredene

Online condoleren mogelijk op www.uitvaartdepoorter.be

Uitvaart met zorg Depoorter - Bredene - Tel. 059 32 16 91

Druk Devlieghere - Oudenburg - Tel. 059 26 67 21

Dankbaar om wie zij was en vooral

wat wij van haar mochten ontvangen,

nemen wij na een lange strijd tegen haar ziekte

met heel veel verdriet afscheid van

Mevrouw

Micheline Declercq
Echtgenote van de heer Dirk Declerck

Geboren te Oostende op 23 juni 1955 en zacht van ons heengegaan

in het AZ Damiaan te Oostende op 31 oktober 2020.

De uitvaartplechtigheid wordt opgedragen in beperkte familiekring,

in de aula van uitvaartzorg Depoorter te Bredene

op MAANDAG 9 NOVEMBER 2020.

Gevolgd door de bijzetting in de familiekelder

op de begraafplaats van Bredene-Priorij.

Gezien de huidige omstandigheden wordt het uur van

de plechtigheid niet bekend gemaakt.

Het dragen van een mondmasker tijdens de plechtigheid is verplicht.

U kan Micheline een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum

Depoorter, Steenstraat 1 te Bredene, elke dag van 15 tot 16 uur

tot en met zaterdag 7 november 2020.


