Paulette Desmet
1947

-

2018

Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn
maar het afgesneden zijn.

Dit melden u diep bedroefd:
Intens verdrietig hebben we geheel onverwacht
afscheid moeten nemen van

Mevrouw

Paulette Desmet
echtgenote van de heer Marc Maelfait

Geboren te Sint-Baafs-Vijve op 30 januari 1947 en
overleden te Oostrozebeke op 19 april 2018.
Lid van Okra en Samana

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
vindt plaats in de Sint-Bavokerk te Sint-Baafs-Vijve
op zaterdag 28 april 2018 om 10.30 uur.

Marc Maelfait
			

haar echtgenoot;

Koen en Brinda Maelfait - Vanbrabant,
		Achiles
		Andrea
		Agnes
Stefaan Maelfait
			

haar kinderen en kleinkinderen;

† Gentil en † Livina Desmet - Bossuyt
† Maurice en † Maria Maelfait - De Mets
			

haar overleden ouders en schoonouders;

† Paul en Georgine Desmet - Eeckhout,
		† Charles en Karolien, Charlot
		
Lieven en Charlotte, Remi
† Hendrik Desmet
† Dirk Desmet
Johan en Catherine Devlamynck - Desmet,
		
Jolien en Simon
Jan en Caroline Desmet - Reynaert,
		
Louis en Maud
		
Emile en Clara

Samenkomst aan de kerk.
U kunt de familie persoonlijk begroeten na de uitvaartdienst.
Na de crematie volgt in familiekring de plaatsing van haar asurne
in het urnenveld op de begraafplaats van Wielsbeke.

U kunt Paulette een laatste keer groeten in rouwkamer ‘Fresia’
van uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 te Waregem,
elke weekdag telkens van 16 tot 18 uur.

† Paul Maelfait
			

haar zus, broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten;

de families Desmet - Bossuyt en Maelfait - De Mets.

Met dank aan de hulpdiensten ter plaatse en aan
alle hulpverleners uit de Hoogleenstraat en omgeving.

Condoleren:
Uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 - 8790 Waregem,
Waregem-Wielsbeke - T 056 611 610

t.a.v. familie Desmet

online via www.uitvaartcentrumlefevre.be

