
Stil ben je van ons heengegaan,  
je hebt altijd voor ons klaargestaan.  

Geborgenheid en liefde  
heb je ons gegeven,  
zo was je hele leven.  

Je was een schat voor ons allen,  
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Erik Claeysens
15 september 1939 - 26 juni 2022



Diep bedroefd om het afscheid,  
maar dankbaar voor al wat wij  
van hem mochten ontvangen,

melden wij u het heengaan van 

DE HEER 

ERIK CLAEYSENS
echtgenoot van mevrouw Ivonne Vercruysse

geboren te Zwevegem op 15 september 1939 en 
en thuis te Anzegem overleden op 26 juni 2022. 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige rouwdienst die zal plaatshebben in de  

St.-Mattheüskerk te Anzegem-Gijzelbrechtegem op
vrijdag 1 juli 2022 om 10 uur. 

Daarna volgt de crematie en bijzetting in het columbarium  
op de begraafplaats te Anzegem.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

Een laatste groet aan Erik kan gebracht worden in  
 het funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22 te Anzegem,  

maandag tot woensdag van 15 tot 18 uur en  
op donderdag van 15 tot 17 uur.

Rouwleiding - Funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22, Anzegem - Tel. 056 68 74 24

Dit melden u:

Ivonne Vercruysse   
    zijn echtgenote;

Kurt en Els Claeysens - Bollaert,
 Guillian en Amelia Claeysens - Vanderhaeghen,
  Ayden,
 Dorian en Cindel Claeysens - Colman,
  Elly,

Yvan en Annick Claeysens - De Waele,
 Matthias en Ineke Lefevre - Claeysens,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Henri en Simone Voet - Vercruysse,
† Simon en Nicole Vercruysse - Vanderlinden,

zijn schoonbroer en schoonzussen;

De families Claeysens - Vercruysse.

Met oprechte dank aan:
Zijn huisartsen dr. Thierry de Borchgrave en Manu de Borchgrave,
zijn artsen van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis te Waregem en 

de thuisverpleing van i-mens.

Rouwadres: Funerarium Nuytten
 t.a.v. familie Erik Claeysens
 Dorpsplein 20/22, 8570 Anzegem
Online condoleren: www.funerarium-nuytten.be 


