
           oeder,

Je hebt tijdens je leven

zoveel aan ons gegeven.

Je hebt in je bestaan

zoveel voor ons gedaan.

Nu, ben je van ons heengegaan…

M   



†
Met stil verdriet, maar dankbaar en vervuld 

van mooie herinneringen melden wij het overlijden van

Mevrouw 
Paula Vanbelle

weduwe van de heer Marcel Vanclooster († 26 januari 2012)

geboren in Ardooie op 27 januari 1932
en overleden in Houthulst op 27 oktober 2019.

Lid van OKRA

Wij nodigen u uit om samen met ons deel te nemen aan de 
uitvaarteucharistieviering op zaterdag 2 november 2019 

om 12 uur in de Sint-Janskerk in Staden.

Daarna volgt de crematie, waarna bijzetting van de urne 
op de begraafplaats in Staden.

Bijeenkomst in de kerk vanaf 11.45 u.

De offergang is uw blijk van rouwbetuiging.

Paula kan begroet worden in het funerarium 
Vandecandelaere & Casier, Charles Ampestraat 2a in Staden, 

elke weekdag van 16.30 u. tot 19 u.
(gesloten op vrijdag 1 november)

Online condoleren kan op www.uitvaartzorgcasier.be

Zij is de moeder en oma van:
 Marc en Lieve Vanclooster - Onraedt
 Martin † Vanclooster
 Patrick en Christa Soenen - Vanclooster
  Eva Soenen en Stephen Gosiau
    Jules Gosiau
  Sam Soenen
  Lisa Soenen en Sander Vynckier

Zij is de zus, schoonzus en tante van:
 Michel † en Maria† Lenoir - Vanbelle en familie
 Maurice † en Maria† Vanbelle - Moyaert
 Lionel en Maria Vanbelle - Verhoye en familie 

 Gerard en Yvonne Hoflack - Vanclooster en familie

Zij is verwant aan de families:
 Vanbelle - Swaenepoel en Vanclooster - Ostyn

Wij danken haar huisarts dr. P. Vandewalle, 
het verplegend en verzorgend personeel en de vrijwilligers 
van de afdeling Watervliet Woonzorgcentrum Cassiers Houthulst 
en allen die moeder met zorg omringden…

Rouwadres:
Funerarium Vandecandelaere & Casier 
t.a.v. de familie van Paula Vanbelle 
Charles Ampestraat 2a – 8840 Staden

Coppenolle Drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Uitvaartzorg Vandecandelaere-Casier, Staden - 051 70 12 53


