†

Mevrouw

Paula Veryser

weduwe van de heer Noël Desmedt († 2016)
geboren in Bikschote op 5 juli 1931 en zachtjes van ons heengegaan
in het WZC De Groene Verte in Merkem op 10 februari 2021,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Wij nemen in intieme kring afscheid van Paula in de aula van Rouwcentrum Hessel
in Houthulst. Daarna begeleiden wij Paula naar haar laatste rustplaats op het kerkhof
van Klerken, waar ze opnieuw met Noël herenigd zal zijn.
U kunt Paula enkel op zaterdag 13 februari 2021 een laatste groet brengen in het
Rouwcentrum Hessel, Jonkershovestraat 103b in Houthulst en dit van 15 u 30 tot 17 u 00.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Zij is de moeder en schoonmoeder van:
Geert en Martine Desmedt - Platteeuw

Zij is de meme van:
Pieter en Stefanie Debruyne - Desmedt en zoontje Dylano

Zij is de zus, schoonzus en tante van:
† Henriette en † Julien Veryser - Desmedt - † Marie Gesquiere
† Willy en Jeannine Cool - Desmedt en familie
† Maurice en † Jeanne Veryser - Bossaert - † Maria Vankemmel
Leon en Lea Vanderlinde - Veryser en familie
† Georges en † Maria Veryser - Tahon
Johan en † Francine Veryser - Sergier en vriendin
Jean-Claude en Gerda Vancoillie - Veryser en familie
Gentil en † Bernadette Desmedt - Misplon

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Veryser - Vandenbroucke en Desmedt - Gesquiere

Rouwadres:
Kerkstraat 4, 8920 Langemark

Een bijzonder woord van dank aan:

haar huisdokter, de directie en het personeel van het WZC De Groene Verte in Merkem

Nooit vragen, nooit klagen,
haar pijn in stilte dragen.
Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons
tot het laatste gezocht.
Rust nu maar uit.
De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel 051/70 24 25

