
Zoals een ondergaande zon, die stil en langzaam haar lichtstraal geeft, zo is zij van ons heengegaan,

mevrouw

Paula Bernard
echtgenote van

de heer Roger Vanluchene († 20.01.1989)

Paula werd geboren te Markegem op 19 november 1932
en in het AZ Groeninge te Kortrijk rustig ingeslapen op 19 juni 2019,

gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Paula blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
   Eddy VANLUCHENE (†)
	 Lindy en Michel
	 	 Arno, Pieter, Robbe
	 Christophe en Sharon
	 	 Matteo, Leon

   Marcel en Marleen VELGHE-VANLUCHENE
	 Tine en Dieter
	 	 Hannah, Zoë
	 Nele
	 	 Manon, Estée

   Frankie en Marleen VANLUCHENE-GRISLAIN
	 Stijn
	 Sofie en Davy
	 	 Vic, Clarisse

   Fabian VANLUCHENE (†)

   Fabian en Heidi VANLUCHENE-SPELEERS
	 Brecht

Haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten delen mee in dit verdriet de families:
   BERNARD, DELEERSNIJDER, VANLUCHENE en VANFLETEREN.

	
Een woord van oprechte dank aan haar huisartsen Dr. F. Baekelandt en Dr. S Cappon, de directie en het personeel 
van het AZ Groeninge campus Kennedylaan in het bijzonder de dienst geriatrie
en eveneens aan de directie en het personeel van het WZC Evarist Carpentier te Kuurne.

Rouwbetuigingen:
Familie VANLUCHENE - BERNARD
p/a Begrafenissen VANWYNSBERGHE, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met familie en vrienden willen we Paula nog een laatste keer liefdevol omringen

 rond de asurn tijdens de uitvaartplechtigheid op woensdag 26 juni 2019 om 11.00 uur 

in het salon van het crematorium "Uitzicht" te Kortrijk, Ambassadeur Baertlaan 5

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst.

Naar wens van Paula zal de as worden uitgestrooid op zee in familiekring.

Voor een stil moment bij Paula bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur,

Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag gesloten.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - Tel. 056 71 63 23

De gebedswake wordt gehouden in het WZC Evarist Carpentier, Doornenstraat 12, Kuurne 

op maandag 24 juni 2019 om 10.45uur.



Mevrouw

Paula Bernard
° 19 november 1932 - † 19 juni 2019
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