
Zij die haar gekend hebben en haar genegen waren,
zullen met droe� eid het heengaan vernemen van

MEVROUW

Jozefa Casier
weduwe van de heer Paul Dobbelaere (1941 - 2009)

geboren in Zwevegem op 2 september 1939
en overleden in Heestert op 12 februari 2023,

gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk in Zwevegem

op vrijdag 17 februari 2023 om 11 uur.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk na de dienst.

Aansluitend zal de urne van Jozefa bijgezet worden in
het urnengraf op de begraafplaats in Zwevegem-centrum.

Een laatste groet aan Jozefa kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a in Zwevegem, 

iedere werkdag van 15.30 uur tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Dobbelaere - Casier
p/a Begrafenissen Messiaen

Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Bart en Sabine Dobbelaere - Blondeel
� omas en Elise

Tom en Dominique Dobbelaere - Buysschaert
Michèle en Tibo
Louise

Kris en Veerle Dobbelaere - Tanghe
Marie-Julie
Clément

haar kinderen en kleinkinderen

† Werner en †  Bea Casier - Bossuyt en familie
†  Ulrich en Helga Libbrecht - Casier en familie
Laurent en †  Olga Speleers - Casier en familie
Piet en Nora Vantomme - Casier en familie
Walter en Rosa Casier - Delbeke en familie
†  Luc en †  Erika Janssens - Casier en familie
†  Roger en †  � érèse Gaillez - Dobbelaere en familie
†  Omer en †  Lucienne Ameye - Dobbelaere en familie
†  Walter en †  Cecile Huyse - Dobbelaere en familie
Robert en Irène Turpyn - Dobbelaere en familie
†  Harry en Christiaene Frederiks - Dobbelaere en familie

haar zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Casier - Rigole en Dobbelaere - Bettens

Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts dr. Bastijns,
de directie en het personeel van wzc Marialove, afdeling Hobo, in Heestert.
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Moeders gaan, maar sterven niet,
zij leven en zij geven.
Zolang men moeders kinderen ziet,
zolang zal moeder leven.




