
Afscheid zonder afscheid.
Het laatste gesprek is nooit gevoerd.

De laatste knuffel nooit gegeven.
We vinden steun bij het geloof

dat ma, meme
in ons hart zal verder leven.

   
Mevrouw

Paula SCHEPENS
weduwe van de heer Marcel DE TIER

geboren te Ouwegem op 12 maart 1938 
en plots thuis overleden op 26 oktober 2021.

Lid van OKRA en SAMANA

 
Wij nodigen u uit tot de christelijke gebedsdienst bij de urne 

op woensdag 3 november 2021 om 10 uur 
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D’hondt,  

Gentstraat 82 te Oudenaarde. 
 

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Aansluitend zal de urne bijgezet worden bij Marcel  
in het columbarium op de begraafplaats te Ouwegem.

Indien u dit wenst, kan u Paula  
een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt, 

Kruishoutemsesteenweg 1 te Zingem,  
op donderdag 28/10 en vrijdag 29/10 van 17 tot 18 uur,  

op zondag 31/10 van 9.30 tot 10.30 uur.

U kan online uw steun en medeleven betuigen  
via www.uitvaartmetstijl.be 

Dit melden u diepbedroefd:

Filip DE TIER †
Hans en Kristine VAN BRABANT – DE TIER
Johan en Martine LAVENT – DE TIER

haar kinderen

Florian DE TIER
Thibau LAVENT en Amelie MAENHOUT
Gilles LAVENT en Michelle DOBBELAERE
Milan LAVENT en Minne VANHOUTTEGHEM

haar kleinkinderen

Georges † en Jeannette † SCHEPENS – DE TIER
Paul en Raymonda † SCHEPENS – VERLEYEN
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Valentijn † en Noëlla HEUGENS – SCHEPENS
 en kinderen
André † en Lisette † DE RUYCK – DE TIER
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

haar zus, broer, neven en nichten

De families SCHEPENS - DE RUYCK - DE TIER - EECKHOUT.

Met dank aan:

Dr. Ghyselinck, haar huisarts,
Lieven Van den Bossche, haar kinesist,

’t Zorghuis, haar thuisverpleging,
Vanessa, haar huishoudhulp,

Familiezorg, haar zorgkundigen
en allen die haar met liefdevolle zorg en toewijding  

hebben omringd.

Rouwcorrespondentie:
Familie DE TIER - SCHEPENS 
p/a D’HONDT, zorg voor uitvaart
Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Zingem, 09/384 74 11 


