
Hij leeft verder in de herinnering van:

Eddy en Josée De Smedt - Biesemans
             Evy en Geert De Smedt - Heungens, kinderen en kleinkinderen

             Nele en Steven De Smedt - Bogaert, kinderen en kleinkinderen

Mia De Smedt
             Katrien en Siegfried Van der Weegh - Moeyersoons en kinderen

             Matthias en Joke Van der Weegh - Slachmuylders en kinderen

Rita en Guido De Smedt - Veldeman

             Anneleen en Wannes Veldeman - Geerts en zoon
             Gertjan,  en Valeriya Veldeman - Kornaukhova
             

zijn petekind
                                                              zijn broer, zussen, schoonzus, schoonbroer, neven en nichten 

   

                                                                                                   

Zijn nonkel, tante, neven en nichten.

Condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Tav Familie Paul De Smedt - p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke

zoon van Gaston (†) en Augusta (†) De Smedt - Van Hamme

Geboren te Dendermonde op 3 oktober 1956 
en thuis te Lebbeke overleden op 11 april 2022.

Paul De Smedt

Met dank aan goede vriend Leonard voor zijn vriendschap.

Liefdevol aandenken aan 

Wij herdenken de mooie momenten uit het leven van Paul tijdens de plechtigheid in
, Motbaan 1 (Flor Hofmanslaan) te Lebbeke

waarna zijn urne zal worden bijgezet in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 10.15 uur.

Rouwcentrum het Afscheid
op zaterdag 16 april 2022 om 10.30 uur

Rouwcentrum Van Damme & zoon - 052 41 44 55 - www.rouwcentrum-vandamme.be

Paul De Smedt
1956 - 2022

Jou sterven is zo moeilijk te verwerken
het doet nog zoveel pijn.

Te moeten leven met de gedachte
dat jij nooit meer bij ons zult zijn.

Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen
afscheid nemen ging niet meer.

Te weten dat we jou voorgoed moeten missen
dat doet zo verschrikkelijk veel zeer.

We hadden nog zoveel dingen uit te leggen
maar we weten, er komt een keer

dan zien wij elkander weer.


