
Een goed mens 
met een groot hart is heengegaan… 
Je handen hebben voor ons gewerkt, 

je hart heeft voor ons geklopt, 
je ogen hebben ons tot het laatst gezocht; 

Je geloof heb je ons getoond. 
Nooit vragend, nooit klagend, 

je pijnen in stilte dragend. 

Een mens moet zachtjes sterven. 
Een beetje als de bomen 

die al hun bladeren verliezen 
niet in één keer, maar één voor één. 

Ongemerkt valt ieder blad, 
het ene na het andere. 

Tot het laatste blad gevallen is 
en de naakte boom daar staat, 
sprekender dan ooit tevoren. 

De lijnen van de boom, 
de trekken van zijn wezen, 

komen dan zo sterk naar voor… 
Hij is de laatste winter ingegaan. 

De lente die nu komt, zal eeuwig zijn.

                                      Toon Hermans

Liefdevol en dankbaar nemen we afscheid van

Mevrouw Yvonne Vanclooster
echtgenote van de heer Gerard Hoflack

Geboren in Kortemark op 26 juli 1928 en thuis overleden in Staden op 5 januari 2022,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Lid van OKRA en SAMANA 

De plechtige uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden op 
woensdag 12 januari 2022 om 10u30 in de Sint-Janskerk in Staden. 

Daarna volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats in Staden.
De offergang geldt als rouwbetuiging.

Bewaar het beeld van Yvonne in uw hart, er is geen gelegenheid tot rouwgroet.

Online condoleren kan op www.uitvaartzorgcasier.be.



Haar echtgenoot: Gerard Hoflack

Haar kinderen en kleinkinderen  
en achterkleinkinderen: Eric en Christiane Debruyne - Hoflack 
   Nico en Bianca Debruyne - Lingier, Lauren, Jana, Kate, Noah
   Jeroen en Nancy Wittock - Debruyne, Jolan
  Leo en Christel Rosseel - Hoflack
   Heinder en Annika Dupon - Claeys, Isaure
   Davy en Kim Claeys - Depoorter, Jesse, Sem
   Nico en Melanie Maes - Longin

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families:  Vanclooster - Ostyn en Hoflack - Demey. 

Met dank aan:                huisartsenpraktijk de biekorf, thuisverpleging Saskia, Familiehulp.

Rouwadres:  funerarium Vandecandelaere en Casier, tav de familie Hoflack
                     Ch. Ampestraat 2a, 8840 Staden

Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04 
Uitvaartcentrum Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53


