Dankbaar om de vele mooie herinneringen, nemen wij afscheid van

Valere Clarysse
weduwnaar van Rosa Putman († 2016)
Geboren in Deerlijk op 28 juni 1930 en van ons heengegaan
in het Woonzorgcentrum “De Meers” in Waregem op 7 november 2020.
Lid van Okra trefpunt 55+

Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats in beperkte kring
in de dekenale kerk Sint-Amandus in Waregem op donderdag 12 november 2020.
(Er is mogelijkheid om de dienst te volgen via livestream,
gelieve via e-mail uw aanvraag te sturen naar: katrien.clarysse@telenet.be).

Valere zal rusten bij zijn echtgenote op de stadsbegraafplaats “De Barakke” in Waregem (perk 18).
Wie het echt wenst, kan Valere een laatste groet brengen
in het Uitvaartcentrum “Vanhoutteghem Funerals”, Marcel Windelsstraat 19 in Waregem:

maandag 9 en dinsdag 10 november van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Een rouwregister is niet toegelaten, eventueel kan u een condoleance kaartje meebrengen.

Hij blijft voor altijd verder leven in het hart van:
Wim en Katrien Deboiserie - Clarysse,
Rikkert en Lieselot Deboiserie - Segers, Saar en Maud,
Lien Deboiserie en Mathijs Van Heusden, Neo en Lupo,
Ruben en Lotte Van Poucke - Deboiserie, Axelle en Remi,
Joost Clarysse,
Hans Clarysse,
Christiaan en Marijke Maebe - Clarysse,
Jelle en Charlotte Maebe - Coetsier, Rune en Nore,
Dirk en Hilde Van Autreve - Clarysse,
Cédric Van Autreve,
Henk en Marleen Clarysse - Verschuere,
Jarne Clarysse,
Femke Clarysse en Jonas Cottens,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;
Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
van de families Clarysse - Degezelle en Putman - Taelman.
Onze oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Ignace Clarysse
en het personeel van het Woonzorgcentrum “De Meers” in Waregem, afdeling 4 Tiercélaan.
Rouwbetuiging: Familie Valere Clarysse, p/a Vanhoutteghem Funerals - Marcel Windelsstraat 19 - 8790 Waregem.
Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be
VANHOUTTEGHEM

 Waregem  T 056 60 21 50

Valere Clarysse
° 28.06.1930

-

† 07.11.2020

‘n Beetje
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 zelfs ontgaan,
je zegt: “ik ben wat moe”,
maar op ‘n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
Toon Hermans
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