
We wilden je nog zoveel zeggen en hebben nog zoveel vragen.
Je hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen we nooit vergeten.

We zullen onze mooie herinneringen voor altijd koesteren.
We hielden zo veel van jou, mochten we nog iets tegen jou 

kunnen zeggen, zou het zeker “dank je” zijn.

MEVROUW

Adoline “Paula” Van de Sijpe
weduwe van Louis Devijver (? 6/11/2013)

geboren te Herent op 17 juni 1929 en overleden te Herent
in het woonzorgcentrum “Betlehem” op 16 december 2014.

De afscheidsplechtigheid rond de urne zal plaatshebben in aula Eikenveld van
Begrafenissen Pues, Eikestraat 2 te Winksele-Delle 

op dinsdag 23 december 2014 om 10 uur.

Nadien volgt de begraving van de urne op de begraafplaats “Diestseveld” te Kessel-Lo.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 9.40 uur.

U kan Paula een laatste groet brengen in het wzc “Betlehem”, Wilselsesteenweg 70 te Herent 
op vrijdag 19 december 2014 van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

Freddy en Marie-José Vandeput - Devijver
Kamiel (?) en Josiane Devijver - Van Herpe
Willy en Frieda Devijver - De Cock
Eddy en Rita Nolmans - Devijver
Marc en Corina Aattache - Devijver haar kinderen

Nathalie Vandeput (haar petekind) en Peter Hardeel, Quentin en Indra
David en Kirsten Devijver - Mella, Jonas en Lotte
Patrick en Lieve Herincx - Devijver, Lia en Obi
Dave en Cindy Duchene - Devijver en Hayle
Kelly Devijver en Niels Tweepenninckx en Shawn en Bo
Wesley Devijver (haar petekind) en Madina Evloea
Ronan Devijver
Kevin en Lies Nolmans - Jaubin haar klein- en achterkleinkinderen

Kamiel en José Van de Sijpe - Dewolf en kinderen
Louis-Paul Van de Sijpe haar broers en schoonzus

Haar neven en nichten

De families Van de Sijpe en Devijver.

Met dank aan de verzorgende arts en het personeel van afdeling “De Sleutelbloem” 
van het woonzorgcentrum “Betlehem”.
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