Je moeder blijft je moeder, zo eigen, zo vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag, dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

Dit melden u met droefheid, maar dankbaar
om wie zij voor ieder van ons was en zal blijven:
Haar dochters,
Regina en Paul  Vermassen – Vekeman,
Marleen Vermassen,
Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Anja en Guy Vekeman – De Cubber,
Paulien De Cubber,

Heden is vredig van ons heengegaan onze lieve en zorgzame moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Mevrouw

Paula Van Crombrugge
Weduwe van de heer Georges Vermassen  1986
Moeder werd geboren te Leeuwergem op 5 maart 1923
en is er zachtjes heengegaan in haar vertrouwde omgeving
op 30 maart 2017, bijgestaan door haar geliefden
en begeleid door het gebed van de H. Kerk.

Marktkraamster op rust
Oudste lid van de Leeuwergemse Seniorenclub
U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie
in de Sint-Amanduskerk van Leeuwergem - Zottegem, Sint-Eligiusplein,
op vrijdag 7 april 2017 om 10.30 uur.
Mogelijkheid tot groeten van moeder
en condoleren van de familie na de plechtigheid in de kerk.
Daarna wordt moeder te ruste gelegd in het familiegraf bij vader
op het kerkhof aldaar.
Een namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op maandag 8 mei 2017 om 19.00 uur.

Marc en Angelique Vekeman – Jacobs,
Phaedra Vekeman en vriend Bjorn,
Fien Vekeman,
Haar trouwe helpers en hulpje,
Bart en Isabelle Thijs – Verheyen,
Emiel Thijs,
Haar zus, schoonzus, schoonbroer, neven en nichten,
De families Van Crombrugge – De Spiegeleere en Vermassen – Van den Berge.

Onze dank en waardering gaan uit naar haar huisartsen
Dr. Patrick De Clippele en Dr. Kenneth Van Lancker,
haar thuisverpleegsters Kirsten, Farah en Ludwine,
het team van Familiezorg, Els, Griet, Diane en Annabel
en iedereen die moeder genegenheid en vriendschap schonken,
diezelfde waarden die zij steeds aan haar familie, vrienden en klanten schonk.
Moeder is opgebaard in het funerarium van het A.Z. Sint-Elisabeth,
Godveerdegemstraat 69 te Zottegem en kan er begroet worden elke werkdag
van 13u30 tot 15u30 of na afspraak op het nummer 09/364.86.30.

Mogelijkheid tot condoleren :
Wiris uitvaartzorg t.a.v. “Familie mevrouw Paula Van Crombrugge.”,
Klokfontein 3 te 9620 Zottegem of online www.wiris.be.
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