
Zij was de liefdevolle echtgenote van: 
 

     Gerard Duthoy 

 

Zij was de zorgzame moeder en trotse mémé van: 
 

     Johny en Rita Duthoy - Vanneste 
 

      Cathy en Nadir Duthoy - De Quick 

       Alyssa 

       Matteo 
 

      Francis en Lien Duthoy - Dejaeghere 

       Marie-Lou 

       Basiel 

       Lizette 
 

      Emmanuel en Ellen Duthoy - Grimonprez 

       Anna,  

 

     Ingrid en Florent Duthoy - Behaeghel 
 

      Steve en Katrijn Behaeghel - Van Nieuwenhuyse 

       Lotta 

       Bosse 
 

      Sylvie en Bart Behaeghel - Moeyaert 

       Amber 

       Iben 

 

Delen mee in dit verdriet: 
 

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

     de families Hoorelbeke - Carrein en Duthoy - Debeir 

 
Een woord van dank aan: 
 

     zij die haar met warme genegenheid hebben omringd. 

 

Rouwadressen: 
 

     8930 Rekkem, Lentedreef 27 

     8920 Langemark, Albert-1-Laan 5 

      

 

Al hield je nog zoveel van het leven 

Je had het niet in eigen hand 

Ongevraagd moest je het verlaten 

En wij staan machteloos aan de kant 

 

 

Dankbaar om wat zij voor ons is geweest, melden wij U het overlijden van 

 

 

Mevrouw 

 

 
echtgenote van de heer Gerard Duthoy 

 

Zij werd geboren in Langemark op 22 november 1932 

en is zachtjes ingeslapen in het woonzorgcentrum “De Boomgaard” in Langemark  

op vrijdag 26 april 2019, gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 

Lid van OKRA  

Lid van Samana 

 

Samen met familie en allen die Paula genegen waren willen we haar een laatste keer  

liefdevol omringen tijdens de uitvaartplechtigheid op donderdag 2 mei 2019 om 10.30 uur  

in de aula van Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark. 

 

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.  

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst. 

 

Aansluitend volgt de crematie waarna we in familiekring de urne een  

plaatsje geven in het columbarium op de begraafplaats in Langemark. 

 

Voor een stil moment bij Paula bent u welkom in  

Rouwcenter Bart & Katy Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark, 

op maandag en dinsdag van 15 tot 19uur, woensdag 1 mei gesloten. 

 

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via www.rouwcenter-jonckheere.be 

 

 



 
° 22 november 1932 - † 26 april 2019 

 

 

 

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a, Langemark 057 48 89 01 


