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Iemand moeten missen

komt altijd te vroeg,

want van ‘lieve mensen’

krijg je ‘nooit’ genoeg!

Uw fijngevoeligheid en blijken van deelneming
zijn voor ons een grote steun,

daarvoor danken wij u allen heel oprecht.

Joke Van den Bossche,

Katrien Van den Bossche en Martin Depauw,
 Annelies Depauw en Akela,
 Sandra Depauw en Christophe Vermeersch,
 Bert Depauw en Shana Peire,

† Bruno Van den Bossche,

Ciska Van den Bossche en Laurent Tourlouse,
 Jonas Tourlouse en Audrey Vaux,

haar kinderen en kleinkinderen;

† Johan Van den Bossche,  vader van haar kinderen;

† Guido De Cloedt,
Martina De Cloedt en Roland Debruyne en familie.

haar broer, zus, schoonbroer neven en nichten;

De families DE CLOEDT - DOBBELAERE 
en VAN DEN BOSSCHE - DEBRUYNE.

Onze oneindige dankbaarheid 
aan alle medewerkers van WZC De Brink te Sint-Idesbald 

en haar huisarts dokter Tom Gantois.

Correspondentieadres: 
 Familie VAN DEN BOSSCHE - DE CLOEDT
 p/a Uitvaart Cura, Veurnestraat 136 te 8660 De Panne



Wij moeten afscheid nemen van

mevrouw 

Leen (Leona) DE CLOEDT
° Sint-Kruis, 17.09.1934 - † Sint-Idesbald, 14.02.2021

Kleuterleidster Basisschool Jan Fevijn

(Koninklijk Atheneum) Assebroek

Wij hadden jullie er graag bijgehad maar door de 
huidige richtlijnen van de overheid kan de uitvaartdienst 
enkel plaatsvinden in strikt intieme kring.

De personen die hierdoor in de onmogelijkheid zijn 
om de dienst te volgen, zullen die alsnog kunnen 
beleven via livestream op zaterdag 20.02.2021 
om 11 uur via onderstaande link.

http://ervine.be/uitvaart-cura-de-panne/
Kies: ‘Stream 1’ - Paswoord: leen341

Ik heb een vrouw gekend

oh, wat was zij sterk.

Altijd was zij bezig,

altijd aan het werk.

Ik heb een vrouw gekend

die vol met liefde zat

en ondanks al haar zorgen

haar kinderen nooit vergat.

Haar familie was haar leven

en al stond zij dan alleen

of was het soms heel moeilijk;

zij sloeg er zich doorheen.

Ik heb een vrouw gekend

die ik nooit meer zal vergeten.

Hoe dat dan toch wel kan?

Het was ‘mijn’ moeder

moet je weten.


