
 Ik ben zo moe na deze lange reis, 
al wat ik vraag is een rustige slaap 
en dromen over hen die ik liefhad. 

 
Dankbaar voor wat zij voor ons betekende, 

nemen wij bedroefd afscheid van 

 
mejuffrouw 

Renilde Cautaers 
 

dochter van wijlen Jozef Cautaerts 
en van Joanna Valckenier 

 

Lid van Ziekenzorg Pamel 
en van Blindenzorg “Licht en Liefde” 

 
geboren te Pamel op 30 juli 1919 en in het OLV-Ziekenhuis  

te Aalst overleden op de dag van OLV Hemelvaart, 
15 augustus 2017 , gesterkt door de Sacramenten  

van de Heilige Kerk. 
 
 
 

 De  plechtige uitvaartliturgie zal opgedragen worden                       
in de Sint-Apolloniakerk, Kapelleweide te Ledeberg-Roosdaal     

op WOENSDAG 23 AUGUSTUS 2017 om 10 uur, gevolgd door 
de begrafenis op de begraafplaats te Roosdaal, Lostraat. 

 
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur. 

 
Namis in voornoemde kerk  

op  zondag 1 oktober 2017 om 9 uur. 

 
 

Gelegenheid tot groeten in rouwcentrum Segers, Kwinkeleer 115 
te Roosdaal  op maandag 21 augustus van 18 tot 19 uur. 

Dit melden u: 

Remi (†) en Bertha (†) Cautaers-Cautaerts,                                               

kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Jan Baptiste (†) en Malvina (†) Cautaerts-Wauters,                                

kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Desiré (†) en Juliette (†) Cautaerts-Piret,                                               

kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Carolus (†) en Marguerite Cautaers-De Mey,                                        

kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Marcel (†) en Suzanne Cautaers-Vanopdenbosch,                               

kinderen , klein- en achterkleinkinderen, 

Roger en Elisabeth (†) De Brabanter-Cautaers,                                     

kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

                           haar schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten; 

haar nicht Godelieve Cautaerts                                                                    

die haar steeds liefdevol heeft bijgestaan, 

de families Cautaers, Cautaerts en Valckenier. 

Een bijzonder woord van dank voor de directie, het verplegend en ver-

zorgend personeel en de vrijwilligers van WZC Onze Lieve Vrouw te 

Roosdaal voor de liefdevolle zorgen. 

 

Bloemen noch kransen, graag een gebed.. 

 

 

Schriftelijk condoleren: Familie Renilde Cautaers                                                                        
                               p/a rouwcenter Segers,                                            
     Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal       

 Digitaal condoleren via www.rouwcenter Segers                                  
          Rubriek “condoleren”.    

      

                 Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115,    1760 Roosdaal.   Tel.: 054 331 764           


