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Na 6 jaar vechten tegen kanker heeft ze, 
in de volle overtuiging dat ze naar een betere wereld gaat 

maar met veel spijt voor het niet zien opgroeien
van haar kleinkinderen, 

het gevecht moeten opgeven.

           Marie-Christine (Mietie)

 Debacker
echtgenote van Frank De Clercq

Ze is geboren te Gent op 10 Juni 1955 en 
is thuis te Stekene heengegaan op 30 november 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit, 
om samen met ons van haar afscheid te nemen 

tijdens de uitvaart in de aula van Rouwcentrum Baert – De Vos
Drongendreef 44 te Moerbeke-Waas op 
woensdag 7 december 2022 om 10 uur,

gevolgd door de crematie.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

Nadien volgt de bijzetting van haar urne 
in het urnenveld op de begraafplaats van Klein-Sinaai.

De laatste groet kan gebracht worden 
in het funerarium van  Rouwcentrum Beart – De Vos

Kasteeldreef 26 te Eksaarde op 
dinsdag 6 december 2022 van 19.00 tot 20.00 uur.

In plaats van een bloemetje had ons mama liever een 
donatie aan een goed doel zoals Villa Rozerood (BE 02 0015 8044 4440)

Dit melden u

Frank De Clercq               haar echtgenoot,

Petra en Peter De Clercq – Somers,
 Ayco*, Sybe en Nyka 

Sarah De Clercq,

Nina en Michelle De Clercq – Gabriël,
 Arjen en Thorgan 

Laura en Jasper De Clercq – Celie,

Shana De Clercq,

Freya en Jodi De Clercq – Vlaeminck,
 Milan en Manou 

Donna en Glenn De Clercq – Meganck,
 Sayana

Dennis en Kiana De Clercq – De Leener    
    haar kinderen en kleinkinderen.

Delen mee in hun verdriet:
 Familie Debacker        haar naaste familie
 Familie De Clercq        haar schoonfamilie

Een woord van dank voor de goede zorgen van dr. Deschepper en 
het oncologisch team Vitaz Sint-Niklaas,
dr. Bocklandt, Martine van het palliatief team Waasland en
het Wit-Gele Kruis.


