
 
 Cecile Christiaens

1933 - 2021 

Dit melden u:

José en Marleen Lacres - Van den Abeele
 Maarten en Elke Lacres - Taelman
  Marthe, Maud
 Nico en Ellen Torck - Lacres
    Minne, Bas
Guy en Lutgarde Van Der Gheynst - Lacres
 Brenda Van Der Gheynst
  Robbe
 Brecht Van Der Gheynst en Elke Vanderbeken
Geert en Annemie Lacres - Bilau
	 Ruben	en	Steffi	Lacres	-	Callebaut
 Lisa Lacres en Gauthier Beels
 Arno Lacres en Queenie Gouwy

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
haar zus, neven en nichten
en wij gedenken ook haar overleden zussen, broers, schoonbroers en schoonzussen.

De	families	Christiaens	-	Velghe	-	Lacres	-	Lacres	-	Vanderdonckt	-	De	Keyser.
 

D'hondt | zorg voor uitvaart | Oudenaarde | 055 31 11 33



Dankbaar aandenken aan
 

Mevrouw

Cecile Christiaens
weduwe van de heer Ghislain Lacres 

geboren te Rollegem op 18 augustus 1933 en overleden te Orroir op 14 februari 2021

 
We nemen afscheid in beperkte kring omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen.
Cecile	zal	bijgezet	worden	in	de	familieconcessie	op	de	begraafplaats	te	Kwaremont.

U	kan	Cecile	een	laatste	groet	brengen	in	het	funerarium	D'hondt,	 
Gentstraat 82 te Oudenaarde, t.e.m. donderdag 18/2 van 16 tot 19 uur.  

 
U kunt online uw medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be

 
9690 Kluisbergen, Bruggestraat 14
9690 Kluisbergen, Beiaardstraat 7
9690 Kluisbergen, Ommegangstraat 11

 

Lieve Bomma,
14 februari zal voor ons altijd een extra betekenis krijgen: de dag waarop je ons achterliet met 
veel mooie herinneringen. Je was voor ons een echte ‘bomma’, iemand bij wie we altijd met 
open armen ontvangen werden. De snoepkast, op kinderhoogte, was steeds gevuld. Ook je 
achterkleinkinderen wisten de kast reeds zijn en kwamen graag op bezoek. 
Op de familiefeesten was het menu steeds aangepast aan onze kinderwensen. Je genoot er-
van om anderen te plezieren en te dienen, zo heb je Bompa tot de laatste dagen van zijn leven 
verzorgd. Zelden gaf je aan wat je zelf verlangde, zelden hoorden we je klagen. Je was niet de 
grootste prater, des te meer genoot je in rust van je kinderen en (achter-) kleinkinderen om je 
heen. 
Corona	gooide	roet	in	het	eten,	we	konden	dit	de	laatste	maanden	niet	meer	herhalen.	Je	had	
meer zorg nodig en kwam in het rusthuis terecht. Ondanks hun goede zorgen, ging je verder 
achteruit. Je kinderen kwamen langs en brachten verslag uit aan de rest van de familie. Maar 
de laatste weken ging het niet meer, je lichaam was moe, je hoofd verward. Je laatste wens 
om al je kleinkinderen nog eens te zien, is niet meer in vervulling gegaan, de tijd haalde ons in...
Lieve Bomma, bedankt voor alles. Rust nu maar zacht en doe de groetjes aan Bompa. We gaan 
je missen!

je kleinkinderen en achterkleinkinderen

 
Met dank aan haar huisarts Dr. Vandenbulcke, het personeel van Familiehulp,                                                              

de thuisverpleegkundigen van One Team en het team van WZC Orelia La Colline te Orroir.

Dank voor uw woord van troost, uw vriendschap en steun.


