
Haar echtgenoot 

 Gilbert Vanrolleghem

Haar kinderen en kleinkinderen

 Annie † Vanrolleghem 
 Danny en Sofie Vanrolleghem  - Gesquière

  Tessa Vanrolleghem
  Lotte Vanrolleghem
  Robbe Vanrolleghem

Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

 Joël en Jeanne † Vandenabeele  - Coene en familie
 Albert † en Maria Fieu  - Vandenabeele en familie
 Joseph en Renée Vandenabeele  - Vanneste en familie
 Frans † Vandenabeele
 Frans en Agnes Vande Vyvere  - Vanrolleghem en familie
 Paul † en Ginette † Brusselle  - Vanrolleghem en familie 
De families: Vandenabeele  - Quaghebeur en Vanrolleghem  - Vandevoorde
Onze welgemeende dank aan:
 de huisarts
 de directie en het personeel van het WZC O.-L.-Vrouw ter Westroze te Westrozebeke
 allen die haar genegen waren

Rouwadres: 8840 Oostnieuwkerke, Polenstraat 14

Paula Vandenabeele
1940 - 2021



Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
melden wij u het overlijden van

Paula Vandenabeele
echtgenote van Gilbert Vanrolleghem

Geboren in Elverdinge op 11 april 1940
en overleden in Westrozebeke op 5 maart 2021.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in beperkte familiekring
 op woensdag 10 maart 2021 in de St.- Audomaruskerk te Passendale,

gevolgd door de bijzetting van de urne in de familiekelder op de begraafplaats van Passendale.

Bewaar haar beeld in uw hart

Condoleren kan op vandecandelaere-spruytte.be

Een moeder aanvaardt je zoals je bent,
met je hoogten en laagten.
Zij vindt je nooit gewoon,

ze ervaart je telkens als nieuw.
Een moeder maakt je vrij,

zo’n moeder als jij.
Voor haar kun je jezelf vergeten.

Een moeder is iemand
die steeds op je wacht.

Bij wie je altijd welkom bent
met je vreugde en pijn.
Een moeder is trouw.

Moeder, wij houden van jou.

Liefste mémé,

Je genoot met volle teugen 
van de kleine dingen in het leven 

en was er altijd graag bij.
Niet alleen was je een harde werker,

 maar ook een erg geliefde (groot)moeder.

We zullen je missen 
en koesteren de mooie herinneringen.


