“Hoe mooier en rijker de herinnering,
des te moeilijker de scheiding,
maar dankbaarheid verandert de pijn
in stille hoop.”

Met grote droefheid melden wij
u het overlijden van onze lieve dochter

Sarah Claeys
dochter van Patrick en Nicole Claeys - Pauwelyn
Zij is geboren in Roeselare op 21 mei 1993 en is aan de gevolgen
van een verkeersongeval overleden in Houthulst op 7 november 2017.
Logistiek medewerker en Onthaalbediende WZC Ter Linde, Gits

_______

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op dinsdag 14 november 2017 om 10.30 uur
in de St.-Jozefskerk in Jonkershove.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10 uur.
Daarna volgt de bijzetting in een familiegrafkelder
op de begraafplaats van Zarren.
Voor een moment van stilte bij Sarah kan u terecht in rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
op Wapenstilstand en zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Zij is de liefhebbende dochter van:
		

Patrick en Nicole Claeys - Pauwelyn

Zij is de lieve zus en fiere tante van:
		 Frederick en Marieke Claeys - Parrein
			 Charles
		 Pieter Claeys
Zij is het metekind van Frank Claeys en Caroline Pauwelyn
Haar nonkels, tantes, neven en nichten:
		
		
		
		
		
		

Johan en Kristel Claeys - Deraeve en familie
Luc en Ria Claeys - Ovyn en familie
Marc en Katrien Claeys - Degrendel en familie
Frank en Nadine Claeys - Roelens en familie
Wim en Leen Claeys - Dehoorne en familie
Tom en Hilde Claeys - Demarée en familie

		
		
		
		
		
		

Jean en Souad Pauwelyn - Lakouam en familie
Paul en Annemie Wydooghe - Pauwelyn en familie
Peter en Caroline Debaes - Pauwelyn en familie
Jacques en Anja Pauwelyn - Vlaminck en familie
Paul en Monique De Meulenaere - Pauwelyn en familie
Maurits en Conny Pauwelyn - Ver Eecke en familie

De families Claeys en Pauwelyn.
Rouwadressen:
		
		
		

Mgr. Schottestraat 59, 8650 Merkem
Hermitagestraat 20, 8610 Kortemark
Jonkershovestraat 189, 8650 Jonkershove

