†

Nooit klagend, nooit vragend,
haar lasten in stilte dragend.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt.

Dit melden u, zij die haar zo dierbaar waren:
Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar
om zoveel mooie momenten, nemen we afscheid van

Mevrouw

Christiane Claes
Echtgenote van Jean-Paul Machiels

Jean-Paul Machiels

haar echtgenoot

Bart en Linda Machiels - Van Damme
Elien Machiels en vriend Elton
Dirk en Leen Machiels - Vande Verre
Diego, Daphne en Lex Machiels

Geboren te Anderlecht op 16 september 1949 en, omringd door hen
die haar liefhebben, rustig heengegaan te Halle in het AZ Sint-Maria
op 22 november 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

Femke en Glen Graulus
Sofie en Ronny Machiels - Leuckx,
Febe en Lynna Leuckx
haar kinderen en kleinkinderen

___________
(†) Robert en Julia Claes - Walravens en partner Ghisleen Dubois
kinderen en kleinkinderen
Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u vriendelijk uit
om samen afscheid te nemen van Christiane tijdens
de afscheidsviering in de Sint-Lutgardiskerk te Zuun,
op woensdag 1 december 2021 om 10 uur.

René en (†) Alberte Schoonjans - Machiels en echtg. Adrienne Vlassenbroeck
kinderen en kleinkinderen
Michel en Martine Van Cutsem - De Marie en kinderen
Kathleen Hawil en vriend Cedric en kinderen
haar (†) broer, schoonbroers, schoonzussen,

Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Zuun.
Wie Christiane graag een laatste groet wil brengen, is welkom
in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op zaterdag 27 november 2021 van 16 uur tot 16.30 uur.

neven, nichten en aanverwanten
Noël en Sylvie Marée - Roland, kinderen en kleinkinderen
haar trouwe vrienden
De families Claes, Machiels, Van Hassel, Demetser.

Samenkomst in de kerk om 9.55 uur.

Met dank aan Dr. A. Stas, haar huisarts, evenals het verplegend en verzorgend
personeel van het AZ Sint-Maria te Halle, alsook de thuisverpleging
van het Wit-Gele Kruis.

MONDMASKER VEREIST.

RUST ZACHT, LIEVE MAMA.
Rouwadres: Fam. Christiane Claes p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A te 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

