Op bepaalde momenten in je leven
gebeuren er dingen die je laten beven.
Een bericht waarvan de klanken je doorboren,
een bericht dat je nooit had willen horen.
De herinneringen aan jou is iets dat
ons nooit verlaat. Die vult ons hart met
zoveel liefde iets wat nooit overgaat.
Ik berg je in mijn hart en daar blijf je voorgoed,
Tot ooit de dag aanbreekt dat ik jou weer ontmoet.

Omgeven door de liefde van ons allen
is zachtjes van ons heengegaan
mevrouw

Gaby De Brandt
Herenigd met haar grote liefde Herman Clauwaert † 2013
Zij werd geboren te Asse op 12 oktober 1958 en overleed
in het O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst op 5 mei 2022.

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Gaby in het crematorium Siesegem te Aalst, Merestraat 169,
zaterdag 14 mei 2022 om 9.00 uur.
Nadien volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats te Meldert.
Je kan je medeleven online overbrengen via www.steveds.be

Zij was de lieve echtgenote van
Herman Clauwaert † 2013
Zij was de lieve mama van
Igor en Jessy Clauwaert - Mertens
Zij was de lieve mémé van haar oogappel
Romy
Zij was de lieve +mémé van
Elysa
Zij was de lieve zus, schoonzus en tante van
Danny en Els Waterplas - De Brandt
		
Aäron en Nikita
		
Alana en Aaron
Urbaan en Anita Jacobs - Clauwaert,
		
Mireille en Herman, kinderen en kleinkinderen
		
Gunther en Pascal en kinderen
Ben en Magda Beeckman - Clauwaert,
		
David en Nancy, kinderen en kleinkinderen
		
Arno en Britt, kinderen en kleinkinderen
Delen mee in dit verlies: haar broers, zussen, nonkels,
tantes, neven en nichten van de families
De Brandt - Van Eycken en Clauwaert - Plas.
Wij danken allen die haar met liefdevolle zorg omringd hebben.
Rouwbetuigingen
Familie Mevr Gaby De Brandt
p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer
      Langestraat 254 - 1790 Affligem

Laat Gaby in ons hart verder leven.

Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer, Hekelgem, 0475/55.15.07

