
 
 
 

 

Verdrietig om haar heengaan, 

maar dankbaar om de vele mooie herinneringen, 

nemen wij afscheid van 

 

 

mevrouw 
 
 

 
 

Paula Houttekens 
 

echtgenote van 

de heer Pierre Neirynck 

 

 

Geboren in Deerlijk op 23 december 1933 

en thuis in Waregem zachtjes heengegaan 

op 29 december 2018. 

 

 

 

De uitvaartdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 

vindt plaats in de dekenale kerk Sint-Amandus, 

(Markt) in Waregem 

op vrijdag 4 januari 2019 om 10.30 uur. 

 

Samenkomst in de kerk. 

Gelegenheid tot condoleren na de dienst. 

 

Na de crematie in Kortrijk zal Paula rusten in het urnenveld 

op de stadsbegraafplaats “De Barakke” in Waregem (perk 1004). 

 
Voor een laatste groet en stil moment bij Paula 

bent u welkom in het Uitvaartcentrum Vanhoutteghem, 

Marcel Windelsstraat 19 in Waregem: 

maandag 31 december van 15.00 uur tot 17.00 uur, 

woensdag 2 en donderdag 3 januari van 15.00 uur tot 18.00 uur. 

 
 

 
Echtgenote van: 

 

 Pierre Neirynck. 

 

 

Ma en oma van: 

 

 Dirk en Nicole Neirynck - Croket, 

  Alexandra en Jonas, 

  Pieter en Femke, 

  

 Peter en Stefanie Neirynck - Van Assche, 

  Matties, 

  Tibo. 

 

 

Zus, schoonzus en tante van: 

 

 Christian en Marie-Jeanne Houttekens - Van Rechem 

         en familie, 

 † Frans en † Alfonsa Neirynck - Hooghe en familie, 

 † Albert en † Francine Vervaeke - Neirynck en familie, 

 Walter en Josette Neirynck - Lareu en familie. 

 

 

Verwant met de families: 

 

 Houttekens - Lazou en Neirynck - Deruyck. 

 

 

Onze oprechte dank aan: 

 

haar huisarts Dr. Ignace Clarysse, 

de verpleging van het Wit-Gele Kruis 

en het personeel van Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen. 

 
 

 

 

Rouwbetuiging: 

 

Familie Paula Houttekens, p/a Vanhoutteghem Funerals 

Marcel Windelsstraat 19 - 8790 Waregem. 

 

Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be 

  VANHOUTTEGHEM    Waregem      T 056 60 21 50 



Zwijgzaam… stil en zonder vragen 

wilde jij je ziekte dragen. 

Je vocht met al je levenskracht 

voor elke nieuwe dag en nacht. 

Zo ben je langzaam… moegestreden 

uit ons midden weggegleden 

en na een dappere maar ongelijke strijd 

uit je lijden nu bevrijd. 


