
Na een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid
hebben wij afscheid genomen van

mevrouw

Mariëtte Van Vaerenberg  
Weduwe van de heer Florimond Claeyé

   geboren te Antwerpen op 20 december 1924  
 en overleden te Eksaarde op 31 maart 2021

Dit melden u:

Ida en Gilbert Claeyé – Clappaert
 Sabine en Dieter Clappaert – Quaghebeur
 Johan Clappaert
  Evan en Liam        
 Willem en Virginie Clappaert – D’Ath
  Aimy en Miya

Guido en Linda Claeyé – De Vos    
 Kathleen en Kris Claeyé – Hostijn
  Bo, Axelle en Alexander
 Isabelle Claeyé
  Victor en Helena

Chris en Veerle (†) Claeyé – Willemsen, Karin Chaffart    
 Ellen en Kristof Claeyé – Lamont
  Juliette en Rosanne 
 Evi en Frank Claeyé – Dewael
  Matthias en Felix    

Benny (†) en Vera Claeyé – Beeckaert, Eddij La Heijne    
 Kirian en Laurian Claeyé – Callebaut
  Robin
 Eva en Michiel Claeyé – Baeten 
  Marley
    haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families Van Vaerenberg en Claeyé.

Wanneer de lente komt... 

Wanneer de lente komt
En als ik dan al dood ben

Zullen de bloemen net zo bloeien
En de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig voorjaar.

De werkelijkheid heeft mij niet nodig.

Ik voel een enorme vreugde
Bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is

Als ik wist dat ik morgen zou sterven
En het was overmorgen lente,

Zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was.
Als dat haar tijd is, wanneer dan zou ze moeten komen tenzij op haar tijd?

Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet zijn;
Daar houd ik van, omdat het zo zou wezen ook als ik er niet van hield.

Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden,
Want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn.

Men mag Latijn bidden boven mijn kist, indien men wil.
Indien men wil, mag men rondom dansen en zingen.

Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur meer kan hebben
Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal het zijn dat wat het is.

      Fernando Pessoa

De crematie en teraardebestelling heeft plaats
in intieme familiekring op dinsdag 6 april 2021.

De familie dankt u voor uw steun en medeleven.

Onze dank gaat vooral uit naar haar huisarts Dr Rik Huybrechts 
voor zijn jarenlange vriendschap en warme zorgen.
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