


†
Zoals zij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft zij ons verlaten

mevrouw

Paula Debergh
echtgenote van wijlen de heer Maurice Veracx (†14 oktober 1985)

zij zag het levenslicht op 4 oktober 1925 in Roeselare
en in het bijzijn van haar naasten overleden op 21 augustus 2022 
in A.Z. Delta afdeling palliatieve zorgen in Roeselare (Rumbeke).

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen
 tijdens de uitvaartplechtigheid in de Sint-Pauluskerk in Langemark 

op donderdag 25 augustus 2022 om 14.00 uur, 
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

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

.
Een stil moment bij Paula is mogelijk in Rouwcenter Jonckheere, 

Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark - Poelkapelle, 
van dinsdag tot en met woensdag van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Online condoleren kan via www.rouwcenter-jonckheere.be

 
 Zij is de lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van:

 Gilbert Veracx en vriendin Lieve Vanderleyden

 Eric en Annemie Veracx - Heylen
         Merel en Twan Veracx - Mollen
                 Lore 
      Gijs
         Kathleen en Rik Veracx - Casters

 Hugo en Akiko Veracx - Todoriki
         Saika en Useong Veracx - Lee

 Dirk en Nadine Veracx -  Knockaert
         Peter en Laurence Veracx - Gevaert
         Nele en Bob Veracx - Popelier
                 Floris 
         Thijs en Tess Veracx - Dejonckheere

 Regina en Gino Veracx - Snoeck
         Sarah Snoeck
         Jolien Snoeck en vriend Arne
         Lisa Snoeck en vriend Brandon

 Danny en Ioulia Veracx - Vorontsova
         Xenia Veracx 

 
 Delen mee in dit verdriet: de families Debergh  en Veracx - Vandenbroucke

 Een woord van dank en eerbied gaat uit naar:
         haar huisdokter,
         haar thuisverpleging,
         palliatieve verzorging van A.Z. Delta in Roeselare (Rumbeke),
         personeel assistentiewoningen “Binnenhof” in Roeselare,
         allen die haar met regelmaat een bezoekje brachten.

 Rouwadres: Familie Paula Debergh, Rouwcenter Jonckheere, 
 Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark - Poelkapelle


