
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omringd door onze liefde hebben wij afscheid genomen van 

mijn echtgenoot en onze papa 

Hector Wauters 
 

lid van Samana Pamel 

 

sedert 53 jaar in liefde verbonden met zijn 

echtgenote Jeannine Wouters 

 
 

geboren te Pamel op 4 januari 1943 en er zachtjes overleden 

in WZC OLV op 16 september 2020, gesterkt door de 

Sacramenten van de Heilige Kerk. 

 

Ingevolge de huidige coronamaatregelen heeft 

de plechtige uitvaartliturgie in familiekring plaatsgevonden 

op woensdag 23 september 2020 

in de St.-Apolloniakerk, Kapelleweide te Ledeberg-Roosdaal 

gevolgd door de begraving op de begraafplaats  

van Roosdaal - Lostraat. 

 

 

Rouwen om dit afscheid: 
 

Jeannine Wouters,                                                                zijn echtgenote;  
 

Ann Wauters en Peter De Nijs, 

Danny Wauters,                                                                       zijn kinderen;  

 

André en Godelieve De Ville - Wauters, 

 kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoontje, 

Christiane Wauters en Gustaaf De Sutter, 

 en haar zoon en schoondochter, 

Georges (†) en Madeleine Van Cutsem - Wouters, 

 en hun zoon en kleinzoon, 

Robert (†) en Camilla (†) Wouters - Meysmans, 

 kinderen en kleinkinderen, 

Michel en Mathilde (†) Wouters - Roobaert, 

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Guillaume (†) en Greta Wouters - De Smedt, 

 kinderen en kleinkinderen, 

André en Maria Wouters - Segers, 

 kinderen en kleinkinderen, 

                                                   zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, 

                                                                                             neven en nichten; 

de families Wauters, Wouters, Lemaire en Schoukens. 
 

 

Een bijzonder woord van dank aan dokter Len Van Der Donckt, 

de thuisverpleging en familiehulp voor de professionele en liefdevolle  

zorgen die Hector mocht ontvangen. 
 

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar 

alle medewerkers en het personeel van WZC OLV te Roosdaal  

waar mijn echtgenoot en onze papa zijn laatste levensfase heeft mogen 

doorbrengen en waar hij werd omringd met alle zorg en tederheid. 
 

 

Schriftelijk condoleren: 
 Familie Hector Wauters 
 p/a rouwcenter Segers 
 Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal. 
 

Digitaal condoleren via   
www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren. 

Voor jou ging sterven niet ineens, 

je hebt er moedig voor gestreden. 

Niemand kan weten wat jij hebt gevoeld, 

ook niet wat je hebt geleden. 


