
Dankbaar om een lang en gelukkig samenzijn, 
maar diepbedroefd nemen we afscheid van

mevrouw
Laura Paret

weduwe van de heer Georges Stroobant (†1996)

Volgens de wens van Laura heeft de uitvaartdienst plaats in intieme kring.

Daarna volgt de bijzetting in het familiegraf 
op de begraafplaats van Lichtervelde.

U kan Laura een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Feryn, 
Koolskampstraat 5a/7 in Lichtervelde, elke dag van 15.30 tot 18.30 uur. Gesloten op zondag.

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Met oprechte dank aan:
 haar huisarts dr. Mattelin
 de directie en het personeel en de vrijwilligers van het wzc 't Hof in Lichtervelde
 de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek in Izegem

Geboren in Gits op 17 november 1926 en zachtjes van ons heengegaan 
in de Sint-Jozefskliniek in Izegem op woensdag 26 februari 2020, 

omringd door haar naaste familie en gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u:

haar kinderen

 Wilfried en Ginette Stroobant - Lecluyse
 Gery en Irena Stroobant - Van Neste

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

 Stefaan en Els De Jonghe - Stroobant
  Merel en Artur
 Bert en Ilse Witdouck - Stroobant 
  Korneel en Iene
 Nico en Nancy Stroobant - Missinne
  Axelle Stroobant en Bram Verhelst
 Steven en Evelyn Wallaert - Stroobant
  Yani en Sita

haar broers, zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

 Andries en †Andrea Paret - Scharlaeken en familie
 Daniel en Georgetta Doom - Paret en familie
 Daniel en Erna Paret - Debeaussaert en familie

 †Achiel en †Martha Geleyn - Stroobant en familie
 †Julius en †Julia Vermeulen - Stroobant en familie
 †Maurice en †Godelieve Tourneur - Stroobant
 †Gerard en †Rachel Stroobant - Vanslembrouck en familie
 †Fritz en †Maria Wagner - Stroobant en familie

De families Paret - Vermeulen en Stroobant - Tommelein

Rouwbegeleiding FERYN, Lichtervelde & Hooglede  (051/ 72.54.49) 
info@begrafenissen-feryn.be

Zoals een bloem haar kelk sluit
na het laatste zonlicht.

Zo ben je van ons heengegaan,
zo zacht, zo stil en vederlicht.

Wij danken allen die haar met liefde, zorg en genegenheid hebben omringd. 


