
Erik Pauwelyn
1940 - 2022

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder persoon.

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar:

Zijn huisarts Dr. Verhaeghe
Zijn thuisverpleging Kathy Derck

De dokters en het personeel van de palliatieve eenheid  ’Het Anker’ AZ Delta Roeselare

                                                   Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Angela Demarey
1927 - 2022

                                                   Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaar gestaan.

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
zo was je hele leven.

Je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Angela Demarey
1927 - 2022
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Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaar gestaan.

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
zo was je hele leven.

Je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Angela Dumarey



Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen: Rik Geldhof - Monique Degryse
Wouter en Leen

Michiel en Aiko
Pauline

Sophie
Jenne
Rune en Noah
Marte

Tine en Jurgen
Loes
Cas
Sien

†Carine Geldhof - Luc Mahieu
Dries

Haar aanverwante families: Dumarey - Rabaey en Geldhof - Meeuws

Een bijzonder woord van dank aan: Haar huisarts
Het personeel van wzc De Waterdam, 2de verdiep
Allen die haar genegen waren

Dankbaar voor haar leven en voor de liefde die zij ons gaf
melden wij u het overlijden van

mevrouw Angela Dumarey
Weduwe van de heer Robrecht Geldhof (1922-2005)

geboren te Eernegem op 13 september 1927,
omringd door haar naasten overleden in het wzc De Waterdam te Roeselare

op zaterdag 22 september 2022.

De afscheidsplechtigheid rond de urne zal in beperkte familiekring plaatsvinden
in de aula van Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare.

Na de dienst zal de urne worden bijgezet op het urnenveld
van de begraafplaats Groenestraat te Roeselare.

Gelegenheid tot groeten elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.
(tot en met donderdag)

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Rouwadres: Familie Dumarey, p/a Gitsestraat 60, 8800 Roeselare
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