
Purification “Purita” Manahan
Lola Puring

17.12.1937 - 22.4.2020



†
We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”

maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.

Wij nemen afscheid van
Mevrouw 

Purification “Purita” Manahan
“Lola Puring”

weduwe van de heer Antoine Van Huffel † 13-5-2018

geboren te Domingo Santiago op 17 december 1937
en overleden in het WZC Ter Leenen te Nevele op 22 april 2020.

Zij leeft verder in de herinnering van haar familie.

Met dank aan het personeel van het WZC Ter Leenen te Nevele.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring
in het uitvaartcentrum De Wulf.

Daarna wordt Purita bijgezet in de grafkelder bij Antoine op de begraafplaats te Nevele.

Laten we troost zoeken bij elkaar,
herinneringen ophalen en met warmte, muziek en beeld afscheid nemen van Purita.

U kan vrijblijvend de plechtigheid meevolgen via live stream.
Volg de werkwijze hieronder.

1) Ga met uw browser naar het streaming-platform
 http://ervine.be/de-wulf-uitvaartzorg-hansbeke
2) Kies Stream
3) geef volgend paswoord in (case sensitive!)   62GCG96AGB
Dit wachtwoord is enkel geldig op de dag van de plechtigheid 
 (woensdag 29 april 2020 vanaf 13.45 uur)

U kan online uw medeleven betuigen via www.uitvaartdewulf.be

Rouwadres: Keetestraat 2, 9772 Wannegem-Lede

www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  09-371 52 95 

†
Taking little and giving plenty

always caring and warm
if humanity were like you

the world wouldn’t be poor

In loving memory of
Mrs. 

Purification “Purita” Manahan
“Lola Puring”

widow of Mr. Antoine Van Huffel † 13-5-2018

born in Domingo Santiago on the 17th of December 1937
en passed away at WZC Ter Leenen in Nevele on the 22nd of April 2020.

She will live in the hearts of her family.

Our sincerest gratitude to the staff members of WZC Ter Leenen in Nevele 
for taking good care of our beloved aunt and grandmother.

The memorial service will take place in an intimate gathering
at the funeral home De Wulf.

Afterwards, Lola Puring will be buried with Antoine at the cemetery of Nevele.

Let us find comfort in each other,
reminisce about our days together and say our goodbyes to OUR Lola Puring.

We invite you to join this intimate moment via live stream.
To access the live streaming, please follow the steps below:

1) Click or enter the link below on your web browser:
 http://ervine.be/de-wulf-uitvaartzorg-hansbeke
2) Choose Stream
3) Enter the following password (case sensitive!)   62GCG96AGB
This password is only valid the day of the cenemory. 
 (Wednesday the 29th of April 2020 from 1.45 pm - local time in Belgium)

You can express you condolences through https://www.uitvaartdewulf.be

The familiy will receive your condolences at : Keetestraat 2, 9772 Wannegem-Lede, Belgium


