Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Julia Soenen
dochter van Jules † Soenen - Marie † Vanneste - Eulalie † Hoste
Zij is geboren in Klerken op 8 maart 1923 en is godvruchtig
van ons heengegaan in Houthulst op 27 januari 2018.
Gewezen voorzitter Kerkfabriek Klerken
Gewezen voorzitter KVLV, Klerken
Gewezen lid zangkoor Klerken
Gewezen lid van verschillende missie-organisaties
_________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben op zaterdag 3 februari 2018
om 11.30 uur in de St.-Laurentiuskerk in Klerken,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.
Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
U kunt Julia een groet brengen in het rouwcentrum G. Logghe,
Esenstraat 64 A, 8610 Zarren, elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

“Heer Jezus, neem ook haar op in Uw eeuwig geluk!”
Rouwcentrum G. Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Dankbaar om haar inzet voor zovelen, willen we haar gedenken:
Haar neven en nichten:
Frans † en Paula † Vancoillie - Soenen
Noël en Maria Vancoillie - Degroote, kinderen en kleinkinderen
Dirk en Maria Balloey - Vancoillie, kinderen en kleinkinderen
Justin en Rita Coudeville - Vancoillie, kinderen en kleinkinderen
Godelieve † Vancoillie
Cyriel † en Margriet † Soenen - Soenen
Michiel Soenen en kinderen
Frank en Monique Taveirne - Soenen, kinderen en kleinkinderen
Marc en Regine Soenen - Neyrinck en kinderen
Martin en Saskia Soenen - Galmein en kinderen
Stefaan en Katrien Soenen - Rommelare en kinderen
Marleen † Soenen
Zuster Martha † Soenen, zusters van Liefde
Wilfried † en Jacqueline † Baelde - Soenen
Dirk Baelde
Johan † Baelde
Michel † en Martha † Soenen - Vanhaute
Jörg en Hilde Schäfer - Soenen en kinderen
Jan Soenen
De families Soenen - Vanneste - Hoste.
Met dank aan
haar huisartsen dr. G. Loncke en dr. M. Delameilleure,
Irma Demolder - Bulcke,
het personeel van het WZC Cassiers, Houthulst.
Rouwadres:
Dirk Balloey: Klerkenstraat 104A, 8650 Klerken

Ik heb niets verdiend
alles gekregen
en met Gods zegen
meer dan negen
dank voor zon en regen
en voor ‘t verplegen
voor de bloemen
voor bijen die zoemen
voor de vogels in de lucht
altijd op de vlucht
‘t zijn lieve guiten
en ze kunnen ook fluiten
soms in koor
een lust voor het oor
voor de bomen
waarvan we dromen
ik zou ze omarmen graag
mochten ze gespaard zijn van plaag...
					

Julia Soenen

