
Paula Vermoesen
° 28 mei 1928  -  † 23 april 2020



†
Diegenen die ik liefheb, verlaat ik

om diegenen die ik liefhad terug te vinden 

Mevrouw

Paula Vermoesen
weduwe van de heer Antoine Mortier † 31-8-2014

geboren te Lede op 28 mei 1928 en zachtjes van ons heengegaan,  
omringd door haar geliefde familie, in het AZ Maria Middelares te Gent op 23 april 2020, 

gesterkt door het Ziekensacrament.

De afscheidsplechtigheid zal doorgaan in intieme kring
in het uitvaartcentum De Wulf.

Daarna gebeurt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Nevele.

Op een nog later te bepalen tijdstip zullen wij een herdenkingsmoment voor Paula organiseren.

Laat haar verder leven in mooie herinneringen.
Al onze liefde is met u.

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!)   28C7DI2HEI
Dit wachtwoord is enkel geldig op de dag van de plechtigheid (donderdag 30 april 2020 vanaf 13.45 uur)

Dit melden u met droefheid:

Emilienne en Dirk Mortier - Moeykens
 Daniëlle en Tom Moeykens - Peeters en dochtertje Maxine

Isabelle en Jan Mortier - De Vylder
 Elise De Vylder
 Anton De Vylder

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Albert † en Maria De Proft - Vermoesen en familie
Maurice † en Agnes † De Lannoy - Vermoesen en familie
Gaby Vermoesen
Marcel † en Emilienne † Van Pamel - Vermoesen en familie
Firmin en Hilda Van Durme - Vermoesen en familie

Michel † en Els † Vlaemynck - Mortier en familie
Etienne † en Angèle Van de Walle - Mortier en familie
Raoul † en Leona Mortier - Mortier en familie
Gilbert † en Margriet † Mortier - Mortier en familie
Gilbert † en Cecile † Mortier - Martens en familie

haar zussen, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

de families Vermoesen - Godyns en Mortier - Mortier.

Een woord van oprechte dank aan haar toegewijde familie en trouwe vrienden
die haar regelmatig bezochten.

Een heel bijzondere dank aan Dr. Dossche en 
het verplegend personeel van het WZC Ter Venne te Sint-Martens-Latem.

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

Rouwadressen:
Cyriel Buyssestraat 9, 9850 Deinze
Voskenslaan 79, 9000 Gent

www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


