						

Afscheid.
Ik heb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.
-Stijn Streuvels-

Zij was de mama en meme van

Lid Oudstrijdersbond Vladslo

Daniël en Monique Defreyne - Dewulf
		
Ruud en Mieke Polfliet - Defreyne
			Sterre, Wieze en Marieke
		
Sven en Saskia Talboom - Defreyne
		
Ebe, Flore, Lies en Maja
		
Simon en Lien Rubben - Defreyne, ♥

echtgenote van wijlen de heer Andreas Dewulf (†2009)

Zij was de zuster, schoonzuster en tante van

Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van
Mevrouw

Paula Baert
geboren te Wingene op 14 februari 1928 en overleden in WZC Herdershove
te Brugge op 31 december 2019, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatsvinden op
in de
te Vladslo, gevolgd
door de bijzetting in de familiegrafkelder aldaar.

Cyriel(†) en Rachel(†) Baert - Dewulf en familie
René(†) en Maria(†) Vanhee - Baert
Adhemar(†) en Yvonne(†) Baert - Duyck en familie
Aloïs(†) en Gerarda(†) Baert - Verfaillie en familie
Omer(†) en Gerarda(†) Baert - Dekien en familie
August(†) en Margaretha(†) Kemel - Baert en familie
Marcel(†) en Paula(†) Dewulf - Devisscher en familie
Roger(†) en Irène(†) Dewulf - Bailleul en familie
George(†) en Rachel(†) Decaestecker - Dewulf en familie
Zij was verwant aan de families Baert - Vangampelaere en Dewulf - Lefever.

Er is gelegenheid om Paula een laatste groet te brengen in het Rouwcentrum Vanheste,
Blankenbergse Steenweg 14 te 8000 Brugge, elke dag van 14 tot 18 uur,
op zaterdag tot 17 uur, gesloten op zondag.
Online condoleren kan op www.vanheste.be

Met dank aan
dokter Denny Lanssens, haar huisarts
de directie en het personeel van woonzorgcentrum Herdershove.
Rouwadres
Rouwcentrum Vanheste, t.a.v. familie Defreyne - Dewulf
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