
Dankbaar om al wat zij voor ons betekend heeft,
nemen wij met pijn in ons hart, afscheid van

MEVROUW

Alice Vereecke
weduwe van de heer Paul Pauwels (1928 - 2015)

geboren in Beveren-Leie op 20 juni 1932 
en overleden in Kortrijk op 1 december 2021, 

gesterkt door het sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Amandskerk in Oostrozebeke

op dinsdag 7 december 2021 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie.

De offerande zal als rouwgroet beschouwd worden.

Alice zal bijgezet worden bij haar echtgenoot in het urnenveld 
op de begraafplaats in Oostrozebeke.

Een laatste groet aan Alice kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, 

iedere werkdag van 16.30 uur tot 18.30 uur,
en op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Pauwels - Vereecke
p/a Begrafenissen Messiaen

Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Marc en Els D’hanyns - Matthijs
Jonathan Folens

Roderik en Mieke Valcke - Pauwels
Thomas en Charlotte Valcke - Buyse

           Amber en ♡
Sarah Valcke

           Maxim en Matis
Marc en Ingrid Pauwels - Mullie

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Willem en † Mariette Vuylsteke - Vereecke en familie
† Joseph en † Paulette Vereecke - Dupas en familie
† Germain en † Ludwina Vereecke - Vervaeke en familie
† Lucien en † Nelly Vereecke - Peers en familie
† Aurel en Elza Follet - Vereecke en familie
† Alberic en † Bernadette Vereecke - Ghesquire en familie
† André en Jeannine Vereecke - Deprez
Luc Pauwels en familie
† Lucien en Lea Vroman - Pauwels en familie
Jan en Roos Pauwels - Vandenberghe en familie
† Tone Pauwels en familie

haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vereecke - Depoortere en Pauwels - Debaere

Met onze oprechte dank aan:
haar huisartsen dr. G. Lannoo en dr. A. Gieskens
de directie en het personeel van wzc Sint-Vincentius in Kortrijk

OOSTROZEBEKE -  056  66  72  10BEGRAFENISSEN MESS IAEN


