
Jolien De Brouwer

echtgenote van Steven Clymans
mama van Louise

geboren te Gent op 7 februari 1991
en overleden te Moorsel op 17 juni 2022.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in het crematorium Siesegem, Merestraat 169 te Aalst

op zaterdag 25 juni 2022 om 14.30 uur.

We willen van deze dag geen sombere dag maken ter nagedachtenis van Jolien,
rouwkledij is dan ook niet nodig.

De bijzetting van de urne zal plaatshebben in intieme kring.

Dit melden u met droefheid:

Steven Clymans, haar echtgenoot
 Louise Clymans, haar dochtertje

Gino en Nancy De Brouwer - De Brouwer, haar ouders
 Joachim De Brouwer en Maïlys Renson, haar broer en schoonzus
 en hun zoontje Jules, haar petekind

Luc en Catty Clymans - Verlinden, haar schoonouders
 Peter en Katleen Clymans - Baeyens en ♡, haar schoonbroer en schoonzus

Camiel † en Marie-Louise De Brouwer - De Smet, haar moeke

Geert en Wendy Baeyens - De Brouwer, Sander en Laura, haar tante en nonkel

De families De Brouwer en Clymans
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 Kon ik nog maar even bij jou zijn Hoeveel ik van je hou
 Dan...Dan zou ik stil Hoeveel ik je vandaag nog mis
 Blijven zitten en je vertellen Hoe leeg het leven van alle dag
 Wat mijn hart je nog zo graag zeggen wil Soms nog voor me is
 
 Het zijn geen grootse woorden Maar ik zou ook naar je stralen
 Geen zinnen zonder eind Met een lach van dankbaarheid
 ik zou alleen maar zo heel even Voor de liefde die wij deelden
 Graag nog één keer bij je zijn Die ons bindt en nooit verdwijnt.
 
 Dan neem ik jouw beide handen
 Liefdevol in die van mij
 Ik keek dan in jouw ogen
 Terwijl ik nog één keer zei

 Rouwbetuiging: Arijs Begrafenissen - t.a.v. de familie De Brouwer - Clymans

 Gelieve te noteren dat de dienst opgenomen wordt zodat we een herinnering
 kunnen koesteren voor haar dochtertje Louise.


