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In mooie herinneringen nemen we afscheid van
 

DE HEER

Paul Van de Wiele
echtgenoot van mevrouw Marleen Vermeulen

geboren te Tielt op 14 november 1945 en overleden 
in het A.Z. Maria Middelares te Gent op 13 november 2021.

 
 

Geëngageerd lid van talrijke verenigingen, koren en orkesten 

 
De afscheidsplechtigheid 

waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden 
in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze 

op ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021 om 10.30 uur.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 
 

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid. 
 

Nadien volgt de crematie en de inzetting 
van de asurne in de urnenkelder op de begraafplaats te Deinze. 

 
U kan een laatste groet aan Paul brengen 

in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 
elke weekdag van 17 tot 18.30 uur. 

 

 
Dank aan allen die licht in zijn leven hebben gebracht.

Dit melden u:

Marleen Vermeulen zijn echtgenote

Bart (†) Van de Wiele

Tom en Karolien Van de Wiele - Wydooghe
 Jasper
 Jits
 Helena

Lieven en Inge Bovyn - Van de Wiele
 Julie
 Amelie zijn kinderen en kleinkinderen

zijn broers Jan en Luc, zijn schoonzussen Nelly en Leen, 
 hun kinderen en kleinkinderen 
Marleen haar broers, zussen en hun familie

de families Van de Wiele - Vermeulen - Coussens - Vandenberghe.

Bloemen noch kransen maar geef andere mensen kansen. 

Een vrijblijvende donatie aan Tearfund 
op het rekeningnummer BE41 4359 1900 0110 met mededeling 

‘In memoriam Paul Van de Wiele’ is een mooi alternatief.

Met dank aan zijn huisarts, de mensen van dienst nefrologie 
van het A.Z. Maria Middelares te Gent, 

zijn thuisverpleegkundigen en zijn kinesisten

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Van de Wiele - Vermeulen
Kouter 56, 9800 Deinze


