Dit melden u met diepe droefheid:

Dankbaar om alles wat zij voor ons gedaan en betekend
heeft melden wij u met droefheid het overlijden van

Paula Van den Wyngaert
lid van Samana

weduwe van Frans Wouters
geboren te Putte op 26 oktober 1938
en onverwacht van ons heengegaan in

het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 1 januari 2022.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen
op zaterdag 8 januari 2022 om 10 uur in de aula van “Huis Verwilt”,
Lierbaan 177 te Putte, gevolgd door de bijzetting van de urne in het
urnenveld op de begraafplaats van Grasheide.
Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.
Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Paula
in het funerarium Verwilt, Waversesteenweg 63 te Putte
op donderdag 6 januari 2022 van 19.30 uur tot 20 uur.

We hebben veel van je geleerd.
Je leerde ons alleen niet,

wat het is om je te moeten missen.

Harry en Maria Cumps - Wouters,
Ine en Niels,
		
Liv
Hanne en Geoffrey,
		
Esmée
Christine (†) Wouters
Wim en Christine Geens - Boexstaens,
Joeri en Kelly,
		
Vigo, Nias
Vitor en Tessa,
		
Nelson, Elisa
Jan en Karin Cumps - Wouters,
Bert en Caroline
Sam en Inne,
		
Mil
Stijn en Jana
Nancy (†) Wouters,
Rani en Jelle
Marijke
Silke
Geert en Lucia Wouters - Lastdrager,
Axel en Dorien
Jenco en Karlijn
Anouska en Simon
		
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Van den Wyngaert, Wouters, Holemans en Holemans

Correspondentieadres:
Fam. Wouters - Van den Wyngaert, p/a begr. Verwilt
Waversesteenweg 63 - 2580 Putte

Condoleren online via www.verwilt.be

Met dank aan de huisdokter, de thuisverpleging, dagopvang NOAH,
de dagopvang van Den Olm en de dokters en het verplegend
personeel van het Imeldaziekenhuis, voor de goede zorgen.
uitvaarten Verwilt - www.verwilt.be - tel.: 015/75.54.25

