Paula Dumolin
12 januari 1925 - 14 juni 2017

“ De warmte van je ogen
het geluk van je lieve lach
de wijsheid van je rimpels
tekenen van dag tot dag.
Alles wat je ons hebt gegeven:
zorg, liefde, wijsheid en kracht
dragen we ons verder leven mee
dag en nacht.”

Uitvaartcentrum Cornelis, Alveringem-Diksmuide-Veurne

Dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij u bedroefd kennis dat
van ons is heengegaan, gesterkt met de ziekenzalving, onze lieve moeder, schoonmoeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Daniël Vanhee en Lieve Desender
		
Nico en Ann Feys – Bryon
			
Maura, Maya, Miro Feys
Hubert en Francine Desender – Van Belleghem
		
Dimitri en Marit Desender – Strobbe
			Aster, Rosanne Desender
		
Daniël en Mieke Braclaw – Desender
			Daan, Dries Braclaw
Antoon en Ann Desender – Deprez
		
Bart en Miet Gadeyne – Desender
			Ferre, Fien Gadeyne
		
Bram en Bieke Desender – Flama
			Vic, Tuur Desender

mevrouw

Paula Dumolin
weduwe van de heer Michel Desender

(† 1988)

Geboren te Leke op 12 januari 1925 en
overleden op de afdeling palliatieve zorg van het AZ Damiaan Oostende op 14 juni 2017.

Johan en Rita Dekeyser – Desender
		Maarten Dekeyser
		
Kristof en Lore Dekeyser – Huybrechts
			
Klaas, Tijl, Roel, Niel Dekeyser
		
Peter Trap en Nele Dekeyser
			Louise, Lukas Dambre
			Alexander, Lucas Trap

Ze was tijdens haar leven stichtend lid en lid van vele Leekse verenigingen
en ontving het Zilveren ereteken van Sint-Donatianus in 2004.

Dirk en Linda Desender – Vanden Auweele
		
Karel Desender en Stephanie Beyen
		
Stijn Sinnaeve en Ireen Desender

Op maandag 19 juni 2017 om 10.30 uur sluiten we de cirkel van haar leven af en geven
we onze herinneringen met haar mee als lichtpuntjes aan de overkant.
We nodigen u daarom uit om samen met ons de mooie dagen te herdenken en haar naar
dit nieuwe leven te begeleiden tijdens de afscheidsviering in de Sint-Niklaaskerk te Leke.

Dominiek en Christine Desender – Derieuw
		
Thomas Maes en Marieke Desender
			Arthur Maes
		
Sander Desender en Nele Adams
			Robbe Desender

Na de afscheidsmis leggen we haar ten ruste op de begraafplaats van Leke.
Samenkomst en begroeting in de kerk om 10.15uur.

Luc en Martine Desender – Darras
		
Brian Desender en Kim Serlet
		
Rik en Delphine Dewulf – Desender		
De families Dumolin – Lacluyse, Desender – Blontrock

Voor een laatste groet aan Paula bent u
iedere dag van 15 tot 18.30 uur welkom
in het Uitvaartcentrum Cornelis,
Woumenweg 26 te Diksmuide.
Gesloten op zondag.
Online rouwregister op
www.cornelisuitvaartzorg.be

Ook al beseffen we dat aan haar lange rijk gevulde leven ooit een einde zou komen,
toch blijven we diepbedroefd achter en dankbaar tegenover alle mensen die haar in haar
laatste levensjaren en laatste levensmaanden vaak bezochten, bijstonden, geholpen en
verzorgd hebben.
Rouwadres, 8600 Diksmuide - Lekedorpstraat 46

