
†
Met stil verdriet nemen we afscheid van

de heer  

Paul Scheerlinck 
echtgenoot van mevrouw Hilde Souffriau

Geboren te Ninove op 19 mei 1950 
en plotseling thuis overleden te Denderhoutem  

op 27 januari 2019.

___ 

Lid van zangkoor Sint-Amandus Denderhoutem  
___

De uitvaartplechtigheid, rond de asurne, waartoe u  
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in 
de kerk van Sint-Amandus te Denderhoutem op  

 vrijdag 1 februari 2019 om 10.00 uur,  
gevolgd door de bijzetting van de asurne  

in het urnegraf op de begraafplaats te Denderhoutem.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

 Dat hij ruste in vrede.

Dit melden u:
Hilde Souffriau 
 zijn echtgenote
Bart Scheerlinck 
Kristof en Katrien Cobbaut - Scheerlinck
 Jamie

zijn kinderen en kleinkind
Oscar (†) en Adrienne Souffriau - Muylaert

zijn schoonmoeder
Marc en Marleen Scheerlinck - Craeynest
 kinderen en kleinkinderen
William (†) en Edith Scheerlinck - De Schutter
 Danny en Gina Scheerlinck - Bruyland en kinderen
Luc en Christiane Scheerlinck - De Braekeleer
 kinderen en kleinkinderen
Hervé Scheerlinck (†)
Louis (†) en Arlette Uyttersprot - Souffriau
 kinderen en kleinkinderen
Geert en Marina Dehenau - Souffriau
 kinderen en kleinkinderen
Alain en Mady Van Bosbeke - Souffriau
 en kind

zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families: Scheerlinck - Souffriau - Van Schelvergem - Muylaert

Een woordje van dank aan zijn huisarts Dr Luc Van Schelvergem, 
de thuisverpleegsters Carine, An-Katrien en Lieve voor de goede zorgen.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Paul in 
het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert 
op dinsdag en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be
              
Rouwadres: Uitvaartzorg  Bael
       t.a.v. familie Scheerlinck - Souffriau 
       Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Uitvaartzorg & Grafzerken Bael  Haaltert - Denderhoutem - Mere   054/33 36 83

Omdat jij zo plotseling bij ons bent weggegaan. 
Bedankt voor al je liefde, je zorgen en je trouw. 

Wij blijven in gedachten voor eeuwig steeds bij jou.


