
Zwaar werden de dagen, lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht. 

Ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan. 

Ween daarom niet, ik ben in vrede gegaan. 

 

Diepbedroefd maar dankbaar voor haar leven onder ons 

melden wij u het overlijden van 

 

Carolina (Mimi) De Pauw 
 

echtgenote van 

Pierre (Bompa) Lintermans 
 

 

geboren te Anderlecht op 9 maart 1930 en omringd door haar 

familie en gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk, 

overleden in haar woning te Okegem op 14 januari 2020. 

 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Mimi         

in de O.-L.-Vrouw Presentatiekerk te Okegem, Okegem-Dorp 3, 

op zaterdag 18 januari 2020 om 10 uur, gevolgd door de crematie 

in crematorium Siesegem te Aalst. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

                                                      

De begraving van de asurne zal in intieme kring 

plaatsvinden op de begraafplaats te Okegem. 

 
 

 

Gelegenheid om Mimi een laatste groet te brengen 

wordt u geboden in de groetkamer van rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 

te Roosdaal op vrijdag 17 januari 2020 van 18 tot 19 uur. 

 
 

Mimi was gedurende 66 jaar gehuwd met  

 

Pierre (Bompa) Lintermans, 

 

zij was mama, Mimi en Meter Anderlecht van 

 

Felicien (Slisse) Lintermans en Marina Peckstadt, 

  kinderen en kleinkinderen, 

 

Josiane (Joske) Lintermans en Michel (Mike) De Weert, 

 kinderen en kleinkinderen, 

 

delen in dit verlies: 

haar schoonbroer en schoonzussen,  

de neven, nichten en verwanten, 

de families Lintermans, De Pauw, Desmet en Vekens. 

 

 

 

 

Warme woorden van dank aan de huisarts dokter Beerens  

en het verplegend personeel van “ ‘t Piekuurtje”  

en aan het volledige team van Familiezorg Oost-Vlaanderen 

voor de liefdevolle zorgen die Mimi mocht ontvangen. 

 

 

 

Bloemen noch kransen. 
                                 

 

 

Schriftelijk condoleren: 
Familie Caroline (Mimi) De Pauw 

p/a rouwcenter Segers 
Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal. 

 

 
Digitaal condoleren via   

www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren. 
 


