
†
Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest

melden wij met diepe droefheid het overlijden van

Mevrouw

Paula Bael
Weduwe van de heer Frans Lievens († 2006)

Geboren te Mere op 20 augustus 1929
en rustig ingeslapen, in het WZC Meredal te Mere

op 4 maart 2020.

_____
 

Wij nodigen u vriendelijk uit om even stil te staan 
bij het leven van Paula tijdens de uitvaartplechtigheid, 
die zal plaatshebben in de kerk Sint-Bavo te Mere op

zaterdag 7 maart 2020 om 10.00 uur.

Aansluitend begeleiden wij Paula naar haar laatste rustplaats,
waar wij haar herenigen met Frans in de familiegrafkelder,

op de begraafplaats te Mere.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf  9.30 uur.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op vrijdag 24 april 2020 om 19.00 uur.

Dat zij ruste in vrede 

Dit melden u:

Hugo en Greet Lievens - De Jong

 Vincent Lievens en Marjan Imbrechts

  Paulien, Kamiel

 Eline Lievens en Pieter Uijttenhove

  Emile, Maurice

Lutgarde Lievens

Marc en Gerda Lievens - Symoens

 Thibault Lievens en Alison Morton

 Maxime Lievens en Amber De Kesel

 Mauranne Lievens en Maxim Behaeghe

 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

 
De families: Bael - Lievens - Van Haverbeke - Van Impe

Met dank aan haar huisarts Dr. G. Van De Winkel, 
de directie en het personeel van WZC Meredal te Mere, 
de dokters en het personeel van AZ Glorieux te Ronse.

Een speciaal woordje van dank aan Katleen Van De Slijcke

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Paula in het 
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op 
donderdag en vrijdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.

Condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be 

Rouwadres : Vijverstraat 46 bus 28, 9420 Mere

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

Moeder zijn is alles geven.
Zorg en lijden, liefde en leven.

Moeder zijn is alles derven.
Alles... en tevreden sterven.


