Mijn leven was rustig.
Mijn leven was mooi.
Ik was er dankbaar voor.

Mevrouw

Paula Desot

echtgenote van de heer Arthur Jaecques († 2018)
geboren in Woumen op 13 november 1924 en
liefdevol omringd heengegaan in het WZC Cassiers
in Houthulst op 29 april 2022.

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid
rond de urne van Paula in de aula van Rouwcentrum
Hessel in Houthulst, Jonkershovestraat 103b op
vrijdag 6 mei 2022 om 10 u 00. Aansluitend wordt
de urne in familiale kring bijgezet in het columbarium
op de begraafplaats “Ter Ruste” in Houthulst.
Uw medeleven aan de familie kunt u na de dienst betuigen.
Het is helaas niet meer mogelijk om Paula te begroeten,
maar koester de mooie herinneringen aan haar.
U kunt online een rouwbetuiging neerleggen
via www.rouwcentrumhessel.be

Paula blijft voor altijd
de moeder en mémé van:
Dirk en Nadine Deprez - Jaecques
Jürg en Sabine Deprez - Denaeghel
		
Jorit en Lieze
Ine Deprez
		
Kai en Lente
Ivan en Jenny Jaecques - Hoste
Diego en Severine Neyrinck - Jaecques
		
Tuur en Fran
Davy en Karen Vandekerckhove - Jaecques
		
Noor en Viktor
Maarten en Kathy Beke - Jaecques
		
Lou en Billie
Stefaan en Magda Jaecques - Cornette
Sander Jaecques
Simon Jaecques

de zus, schoonzus en tante van:
†Maurice en †Elisa Crombez - Desot en familie
†Jerome en †Andrea Swaels - Desot
†Willy en †Alice Schu - Jaecques en familie
†Maurice en †Marie-Louise Desoete - Jaecques en familie
†Roger en Jeanne Haezebrouck - Jaecques en familie

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Desot - Depoorter
en Jaecques - Staessens

Rouwadressen:

Een bijzonder woord van dank aan:

Jezuïtengoed 11, 8800 Roeselare
Jonkershovestraat 117, 8650 Houthulst
Kerkhofstraat 6, 8650 Klerken

haar huisdokter, dr. Beernaert
de directie en het personeel van het WZC Cassiers in Houthulst
Nicole en Rita voor de goede zorgen en vele toewijding

Paula Desot
13 november 1924 - 29 april 2022

De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Houthulst 051/70 24 25

