
Paula De Bock

geboren te Bazel op 4 november 1930 en
omringd door haar dierbaren van ons heengegaan
in wzc Wissekerke te Bazel op 24 december 2022.

De uitvaartplechtigheid, waarop wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaats vinden in de Sint-Petruskerk, Koningin Astridplein

te Bazel op dinsdag 3 januari 2023 om 11 uur.
Aansluitend volgt de teraardebestelling in het familiegraf

op de begraafplaats te Bazel.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten
vanaf 10.45 uur.

Dank aan de dokters van groepspraktijk Het Stalen Gestel,
dokter Dries Buytaert in het bijzonder, Wendy van Familiehulp en
het personeel van wzc Wissekerke voor de uitstekende verzorging.

Rouwadres:  Familie Oste - De Bock
  p/a Bazelstraat 250/33 - 9150 Kruibeke

Raoul en Maria Helincks - Oste,
Vera Oste,
Wilbert en Annie Van Mele - Oste,

Kirsten Heyrman, Michiel, Emma,
Serge en Karen Robbrecht - Heyrman, Jannes, Célèste,
Theo en Ellen Cant - Heyrman, Emanuel, Matteo,
Kenny en Ellen Van Mele - Wuyts,

Jeroen en Sofie Spinoy - Helincks, Eva, Lore,
Tim en Natascha Van Britsom - Helincks, Nikita, Keira,
Hendrik en Sarah Van Hoey - Helincks, Amber, Elise,

 

haar neven, nichten en aanverwanten,

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan...

Dankbaar om haar leven, bedroefd om het heengaan
nemen wij afscheid van 

U kan van Paula afscheid nemen in funerarium 
Uitvaartverzorging Scheldeland, Bazelstraat 250 te Kruibeke,

op vrijdag 30 december 2022 van 19 tot 20 uur.

Dit melden u bedroefd:

weduwe van de heer Alfons Oste

haar kinderen

haar klein- en achterkleinkinderen

de families:  De Bock - Oste - Rombaut - Van Raemdonck.

mevrouw

zij leeft verder in de herinnering van:

lid van OKRA Bazel
Gesterkt door het gebed van de Kerk

haar plus-klein- en achterkleinkinderen


