
Zij was de moeder van: 
 

  Dirk Robyn en Els Vanbiervliet 

  Hans Robyn en Nancy Vanuxem 
 

Zij was de grootmoeder en overgrootmoeder van: 
 

  Veronique Robyn en Dennis Daen 

   Lara, Kobe 

  Lien Robyn en Gilles Beekman 

   Thaïsa 

  Bram Robyn 

  Petra Claerhout en Werner Geysen 

   Indy en Jess 

  Sven Claerhout en Sarah Dejaeghere 

   Stiene, Marthe 
 

Zij was de zus, schoonzus en tante van: 
 

  Jacqueline Maes - Daniel Tierssoone en familie 

  Suzanne† Robyn - Albert† Flepts en familie 

  Gilbert Robyn - Maria Verhack en familie 
 

Delen mee in dit verdriet: 
 

  de families Maes - Verheye en Robyn - Alostery 
 

Veel dankbaarheid en respect gaan uit naar:  
 

  haar huisarts  

  directie, personeel, vrijwilligers en medebewoners  

   van het wzc “Hof ten Ijzer” in Reninge. 

 
Rouwadressen: 
 

  8904 Boezinge, Dekemelelaan 4 

  8904 Boezinge, Diksmuidseweg 333 

 

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via:  
 

  www.rouwcenter-jonckheere.be 
 

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Langemark 057 48 89 01 

 

 

Het hart van een moeder is 
meer waard dan schatten. 
Nu dit hart stilgevallen is 

beseffen wij pas echt 
wat zij voor ons heeft  
gedaan en betekend. 

 
Dankbaar willen wij in ons hart het leven en de liefde bewaren van 

 

Mevrouw  

Clara Maes 
echtgenote van de heer Lucien Robyn (†08.09.2013) 

 

geboren in Boezinge op 7 juli 1931 en, omgeven door  

de warme liefde van haar familie, stilletjes van ons  

heengegaan in Reninge op donderdag 14 maart 2019,  

gesterkt door het Sacrament van de zieken. 

 
Samen met familie en vrienden die Clara genegen waren  

willen we haar een laatste keer liefdevol omringen tijdens  

de uitvaartplechtigheid op donderdag 21 maart 2019  

om 10 uur in de Sint-Michielskerk in Boezinge. 
 

De offerande geldt als rouwbetuiging.  
 

Na de crematie zullen we de urne van Clara een plaatsje geven  

in het columbarium op de begraafplaats van Boezinge.  

 

Voor een stil moment bij Clara bent u welkom in  

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy,  

Hooyaardstraat 23a in Langemark,  

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur,  

zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten. 
 

 


