†
Bedroefd,
maar dankbaar om de lange tijd dat zij bij ons was,
melden wij het overlijden van onze
lieve echtgenote, mama en oma

Mevrouw

Paula Aerens
echtgenote van de heer Gerard Lingier
Geboren in Brugge op 4 augustus 1935 en godvruchtig
overleden in Torhout op 5 november 2021,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.
__________________

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
op vrijdag 12 november 2021 om 10.00 uur in de Decanale Sint-Pieterskerk in Torhout,
waarna Paula begeleid wordt naar de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.
(mondmasker verplicht)

Bijeenkomst in de kerk vanaf 09.45 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwbetuiging.
U kunt een laatste groet aan Paula brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82, Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97
vanaf maandag tot en met woensdag van 17.30 tot 18.30 uur.
U kunt uw medeleven betuigen via www.rouwcentrum-decombele.be

Echtgenote van
Gerard Lingier
Mama en oma van
Marleen Lingier en Eric † Mechele
Daphné en Stefaan
Finn
Robin en Caroline
Steﬃ en Pieter
Rita Lingier
Kim en Bart
Leia en Lara
Maarten
Eric Lingier en Maria Lingier (geboren Goumans)
Rabea
Frédéric en Joanna
Marlene en Juline
Tabitha
†
Peter Lingier
Peter Lingier en Nancy Cornille
Sara
Soﬁe en Niels
De families
Aerens – Dyzers en Lingier – Vandewalle
Een bijzonder woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar haar huisarts, Familiehulp,
de groep thuisverpleging Torhout van Peter Lavens, dagverzorgingscentrum De Oase,
de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rembert in Torhout
en allen die Paula met genegenheid hebben omringd.

Rouwcentrum Decombele Tel. 050 21 62 97 – decombele.rik@skynet.be

Ga nooit heen zonder te groeten
Ga nooit heen zonder een zoen
Wie het noodlot zal ontmoeten
kan het morgen niet meer doen
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo’n pijn
Wat je ‘s morgens hebt verlaten
kan er ‘s avonds niet meer zijn

