Doris De Lima Apostolidis
February 15, 1958 - April 14, 2022

Doris De Lima Apostolidis, age 64, passed away April 14, 2022, at her home in Royal
Palm
Beach Florida surrounded by her family in their arms.
Doris was born in Minas Gerais, Brazil on February 15, 1958, to Maria Rita and João
Verola who she is now able to hug and never let go.
Doris lived in Brazil up until she was about 30 years old. She decided to move to New
York for some change and excitement in her life. She had a bachelors degree in
economics and gave it up to start over in a country she didn’t know the language. She
cleaned homes for a living and was very proud of what she did. After many years of living
in New York meeting new friends, reconnected with old friends from Brazil, enjoying her
life, with the biggest smile on her face, she met Hercules Apostolidis. They soon got
married and had a daughter named Alexia Verola Apostolidis. Herc and Doris loved each
other very much up until the end of her life, and he will continue to love her. Doris was
very involved in Alexia’s life and she not only was her mother, but she was her best friend.
Doris could be friends with anyone with her radiating smile and love for people. There is
not one person who could not love Doris. She enjoyed spending times
with her loved ones, traveling, and making sure she looked nice. A few of her favorite trips
included Times Square NYC, Rome, and a cross country road trip to California with her
Herc, Alexia, and their dog Rosie. Doris was diagnosed with dedifferentiated
chondrosarcoma cancer in the summer of 2018. She fought and survived for four years,
living longer than most with this very aggressive cancer. She never complained and
inspired so many people that knew her.
Doris will be forever remembered by her sister Lúcia, Maria Rita, Leda, Dulcelea, Valda
(Tião), her brother Cleiro, and sister Vânia (Pedro). Preceded in death by her brother-inlaws Paulo, Antônio and Gilmar. Her daughter Alexia will never forget the impact her
mother has made on her. As well as, her four stepchildren: Michael (Christie), Eleni,
Jolene (Tom), and Heather (Jesse), and her four step grandchildren Judi, Elizabeth,
Amanda, and Abigail. May her happiness and love be eternal.

Previous Events
Visitation
APR 19. 5:00 PM - 7:00 PM (ET)
Palms West Funeral Home and Crematory
110 Business Park Way
Royal Palm Beach, FL 33411

Funeral Mass
APR 20. 11:00 AM (ET)
Our Lady Queen of the Apostles Catholic Church
100 Crestwood Boulevard South
Royal Palm Beach, FL 33411
http://www.olqa.cc

Tribute Wall
Palms West Funeral Home created a Webcast in memory of Doris De Lima
Apostolidis

Palms West Funeral Home - April 16 at 12:01 PM

VA

Nos separamos por um tempo Dóris...A saudade está grande mais temos que
sobreviver. Você viveu intensamente sua vida, amou todos os que passavam pelo seu
caminho,foi ótima filha, ótima irmã e a melhor mãe do mundo para a Alexia.
Cumpriu sua missão aqui na terra de maneira honrosa e com certeza seu lugarzinho
no s céu está cheio de amor por você, rodeado de tantas pessoas que fizeram parte
de sua vida.
Te amarei sempre e muito, mas muito mesmo.
Até.
Valda - April 19 at 11:54 AM

VR

A vida com você foi linda Doris!!!
Os momentos ao seu lado mágicos.
Você me proporcionou muitas alegrias .
Foi uma filha maravilhosa,mãe,esposa,irmã ,tia,madrasta.....
Sua vida foi intensa e com muito amor para todos que tiveram a alegria da sua
presença.
Te amarei eternamente
Vânia Maria verolla reche - April 19 at 12:13 PM

AC

Envio um abraço amigo para toda a família, acompanhado dos meus pêsames
sentidos. Espero que o tempo possa trazer alguma paz para os vossos corações.
Minhas condolências e votos de muita força para todos nesta hora difícil.
Amílcar e Flávia
Amilcar Seabra de Carvalho - April 19 at 05:22 PM

JN

Sentiremos falta do seu sorriso tia Doris, mas você tinha tanta luz que nos iluminará
para sempre, amamos vc e somos gratos à Deus pelo privilégio de termos convivido
contigo. Nossas condolências Herc, Alexia e à todos que de alguma forma estiveram
nos ultimos dias de caminhada junto à minha querida tia. Juliana, Wanderson e
meninos.
Juliana Rodrigues Do Nascimento - April 19 at 05:47 PM

EC

Dona de um sorriso lindo e de um coração gigantesco de bondade! Minha amiga,
madrinha de casamento, pessoa querida! Vá em paz! Meus sentimentos à família!
Elenice Clementino - April 19 at 05:57 PM

JU

Our thoughts and prayers are with you and your family.
Jucilei - April 19 at 06:04 PM

GH

O sorriso iluminado que trazia paz e alegria à todos a sua volta. Viveu e amou muito.
Graças ao companheiro Herc recebeu a graça de ser mãe e sentir o Amor maior.
Aqueles que a conheceram nunca se esquecerão dessa pessoa tão maravilhosa,
nossa Dorita.
Graziela e Helena - April 19 at 06:09 PM

JU

Dóris minha querida, que Jesus nosso amado Mestre, seja o Amparo e Luz em sua
nova jornada, você venceu seu testemunho, com muita coragem e resignação
deixando seu sorriso e ânimo com exemplo , que ainda teremos que trilhar, muito
obrigada pela alegria que preencheu nossas vidas , onde passou, obrigada pela sua
amizade sincera e carinho, tenho certeza que um dia reencontraremos novamente,
para um novo e saudoso abraço.
Que sua nova jornada seja repleta de luz.
Deus lhe ampare e conforte toda sua família, neste momento tão difícil da separação.
Vá com Deus.
Jucilei - April 19 at 06:13 PM

PA

What an amazing person and what what a remarkable life! I feel so lucky that I had a
chance to know you. You’re shining personality will live on in our hearts forever.
Sending love, thoughts, and prayers to your entire family during this difficult time.
Paul, Clarete & Alexander - April 19 at 06:39 PM

IS

Conheci a querida Dóris nesse último mês, e foi o suficiente pra me encantar por
ela,forte feito uma rocha,alegre emesmo doente e com dores não a via reclamando,
uma pessoa incrível q me recebeu em sua casa com maior carinho mesmo sem me
conhecer,me encantei por toda sua família Dóris, pra mim conhecer os estados unidos
q era um sonho ficou pequeno perto da alegria q foi conhecer e conviver com vc e sua
família nesse último mês, amei ter feito aqueles sucos deliciosos q vc tanto gostava
rs.
Vc e sua família vai ficar no meu coração para sempre!Que vc esteja nos braços do
Nosso Pai ,fica em paz!
Mais uma vez gratidão eterna por me dar o prazer de te conhecer!
Isabel cristina sabino - April 19 at 07:52 PM

DS

My dear friend! I will forever cherish the beautiful times
spent together, our chats, laughs,… your beautiful smile will
live forever in my heart. May you Rest In Peace May your
memory be eternal
Love you, until we meet again

Diana Skilitis - April 20 at 12:28 PM

Doris seu sorriso continuará brilhando,
Sua voz permanecerá sussurrando,
Seu exemplo não será esquecido,
E sua bondade será sempre recordada
Por todas as pessoas que tiveram a sorte
De conhecer você, amiga querida.
Enquanto eu viver, você também viverá,
Outrora ao meu lado, agora no coração,
O vazio da sua ausência será gigante,
Mas nunca maior que a linda amizade
Que nos uniu e continuará unindo
Por toda eternidade.
Leila Figueiredo - April 19 at 06:24 PM

The moments we’ve spent together have been some of my most precious
memories. Thank you for being in my life
Leila Figueiredo - April 19 at 03:55 PM

LV

E hoje Deus escolheu a dedo quem teria a graça de estar ao seu lado, com o
sorriso mais lindo da Terra. Ela sabia, ela foi forte, ela foi com esperança e com a
certeza da Páscoa em seu coração... Que mulher sábia, de fé, generosa e que
tem o coração tão grande quanto seu sorriso... Tia Doris, tenha certeza que
todos nós somos muito, muito felizes e gratos por termos tido a honra de passar
mais de 60 anos com você. E sim, vai doer por um tempo, mas vamos ficar bem,
é o que você sempre nos pedia! As lembranças são as mais lindas, felizes e
cheias de fé. Te amamos para sempre! Obrigado por tudo, e tenha certeza que
vamos honrar sua partida com toda lição que você nos deixou... te amamos!
Leonardo Verolla - April 19 at 11:42 AM

MW

Meus sentimentos a toda família!
Dóris foi uma boa amiga e sempre com um sorriso alegre e um coração muito
bom. Que Deus lhe conceda eterno descanso e que Ele conforte todos
familiares.
To the family my deepest sympathy
Dóris was a good friend always happy with a beautiful smile and a very kind
heart.
May the Lord our God grant her everlasting peace and comfort to her family
With prayers, love
Martha & Mariusz Waleszczuk
Martha Waleszczuk - April 18 at 07:22 PM

EF

We are saddened to learn about your family loss.
May God comfort you through his word the Bible and the Gift of prayer. With
caring thoughts.
Evans family - April 18 at 06:13 PM

54 files added to the album LifeTributes

Palms West Funeral Home - April 18 at 03:29 PM

