		

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar:

Nera Declercq
° 17 augustus 1931 - † 7 november 2021

haar huisarts dr. Constandt
haar thuisverpleging en verantwoordelijke Sofie Desmedt van Amberboom
de dokters en personeel van de dienst Intensieve Zorgen van AZ Delta campus Rembert in Torhout

Rouwadres:
Rouwcentrum Logghe, t.a.v. Fam. Nera Declercq
Amersveldestraat 10, 8610 Kortemark
Rouwcentrum Logghe, Kortemark

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

Mama,
je had een karakter, ongelofelijk sterk.
Je stelde alles in het werk,
om de tijd die je was gegeven,
tot het uiterste te leven.
Zo dapper als jij ken ik er geen één,
ongekend moedig heb je gestreden,
tot je uitgeput hebt opgegeven.

Mevrouw

Nera Declercq

weduwe van de heer Sylvère Staelens († 1987)
levenspartner van de heer Michel Pauwelijn
Zij is geboren in Beveren op 17 augustus 1931 en is rustig, omringd en gesteund door haar familie,
van ons heengegaan in Torhout op 7 november 2021.

Lid OKRA Gits
______

De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben in beperkte kring.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Lichtervelde.
U kunt Nera een groet brengen t.e.m. woensdag 10 november in rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.
Elke weekdag van 16 tot 19 uur. U kunt uw medeleven betuigen via www.logghe-geert.be

Haar levenspartner:
		
Michel Pauwelijn
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
		
Eric Staelens - Franciska Valcke
			
Brecht en Julie, Senne, Nina
			
Dries en Marlies, Maurice, Joëlle
		
Linda Staelens - Wilfried Vanhaerens
			
Kenny en Anna-Belle, Marie-Laura, Leonard, Louis
		
Dirk Staelens - Katrien Dedeyne
			
Sofie en Bert, Tobias
			
Sven en Febe, Dré
			
Cynthia, Robbe, Matías
			
Iñigo en Liese
		
Jacqueline Staelens - Ronny Meersschaert
			
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
		
Eric † Pauwelijn - Ann Debaels en kinderen
		
Rita Pauwelijn - Rik Vandenberghe, kinderen en kleinkinderen
Delen mee in dit verdriet:
		
haar broer, zussen, schoonzussen, neven en nichten
		
de families Declercq - Depuydt, Staelens - Deneckere
		
en Pauwelijn - Callewaert

