Na een mooi en rijkgevuld leven is in stilte van ons heengegaan

†

de heer

Hilaire Clyncke

Echtgenoot van wijlen mevrouw Monique Nachtegaele
Levensgezel van mevrouw Rosa Roobroeck

Geboren te Brugge op 3 mei 1929 en er overleden in WZC Herdershove
op 23 mei 2021, gesterkt door het H. Ziekensacrament.
De plechtige afscheidsdienst zal plaatsvinden in intieme kring
op
in de kerk
van
te Brugge, gevolgd door de bijzetting
in de familiegrafkelder op het kerkhof van Sint-Pieters.

U kunt de dienst volgen per livestream via de link:
https://ervine.be/rouwcentrum-vanheste-brugge
paswoord: clyncke2021
Er is gelegenheid om Hilaire een laatste groet te brengen
in het rouwcentrum Vanheste, Blankenbergse Steenweg 14 te Brugge,
elke dag van 14 tot 18 uur, na telefonische afspraak op 050/312152.

Dit melden u met droefheid:
Rosa Defoirdt - Roobroeck

zijn levensgezellin

Ludo en Christa Clyncke - Verburgh
Liesbeth en Kevin Clyncke - Nollet en Sam
Isabel en Stijn Clyncke - Deloffer
Geert en Sabien Clyncke - Cools
Maxim en Anna Clyncke - Colli
Patrick en Sabine Clyncke - Vermeersch
Jonas en Charlot Clyncke - Maenhaut en Julien
Pieter Clyncke
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Filip en Katrien, Karel en Ann, kinderen en kleinkinderen
de familie van Rosa
Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Clyncke, Nachtegaele, Hoste, Tavernier, Roobroeck en Defoirdt
Met dank aan: dokter Vanderkeelen, zijn huisarts
		
de directie en het personeel van WZC Herdershove

Een bijzonder en gewoon man
met een sprekend gezicht.
Alles zorgvuldig aanschouwend
en vertrouwend.
Het grootste deel van jouw leven in teken
van de natuur en de dieren.
Een sterke wil en positieve kijk.
Je goedvoelen en je unieke humor... aanstekelijk.
Genoten van een voldaan en gevuld leven.
Dankbaar om je lieve echtgenote Monique,
je trouwe partner Rosa, je hechte vriendenkring
en je familie.
Alles bereikt wat je kon onder deze zon.

Rouwadres: Begrafenissen Vanheste, t.a.v. familie Clyncke
Online condoleren kan op www.vanheste.be

Hilaire Clyncke

1929 - 2021

