
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omringd door onze liefde hebben wij afscheid genomen van 

ons mama 

Jeannine Wouters 
 

lid van Samana Pamel en van Femma Pamel 

 

in liefde herenigd met haar 

echtgenoot Hector Wauters (†16/09/2020) 

 
 

geboren te Sint-Martens-Bodegem op 5 december 1942  

en zachtjes overleden in WZC OLV te Roosdaal op 21 oktober 2020, 

 gesterkt door de Ziekenzalving. 

 

 

Het afscheid heeft plaats in intieme kring. 

 

 

U kan Jeannine nog een laatste groet te brengen 

in het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal  

op dinsdag 27 oktober 2020 van 18 uur tot 19 uur. 

Rouwen om dit afscheid: 
 

 

Ann Wauters en Peter De Nijs, 

Danny Wauters,                                                                      haar kinderen;  

 

Georges (†) en Madeleine Van Cutsem - Wouters, 

 en hun zoon en kleinzoon, 

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

 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

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, 

André en Godelieve De Ville - Wauters, 

 kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoontje, 

Christiane Wauters en Gustaaf De Sutter, 

 en haar zoon en schoondochter, 

                             haar zus, haar broers, schoonzussen en schoonbroers, 

                                                                                             neven en nichten; 

de families Wouters, Wauters, Schoukens en Lemaire. 
 

 

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

de thuisverpleging en familiehulp voor de professionele en liefdevolle  

zorgen die Jeannine mocht ontvangen. 
 

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar 

alle medewerkers en het personeel van WZC OLV te Roosdaal  

waar ons mama haar laatste levensfase heeft mogen 

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

 

Schriftelijk condoleren: 
 Familie Jeannine Wouters 
 p/a rouwcenter Segers 
 Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal. 
 

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

Zij heeft in al haar werk en zorgen, 

zo weinig voor zichzelf gevraagd, 

maar stil haar eigen leed verborgen 

in ‘t moederhart, dat zwijgt en draagt. 


