
 

 

 

 

 

 
 

In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan de goede God toe 
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Paula Van Wynsberghe 
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Geboren in Waregem op 29 december 1927. 

Door religieuze professie aan de Heer toegewijd op 30 juni 1946 
in de congregatie van 

de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Waregem. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken, rustig overleden 
in het WZC “O.L.V. van Lourdes” in Wakken op 13 juni 2019. 

 

 
 

Met een dankbaar hart willen we haar leven, 
wie ze voor ons is geweest en wat ze voor ons heeft betekend, 

in herinnering brengen. U bent van harte uitgenodigd 
om eucharistie te vieren en afscheid te nemen 

in de dekenale kerk Sint-Amandus in Waregem (Markt) 

op woensdag 19 juni 2019 om 10.30 uur, 
gevolgd door de begrafenis bij haar medezusters 

op de stadsbegraafplaats “De Barakke” in Waregem (perk 37). 

 
Zuster Mauritia kan begroet worden in het Uitvaartcentrum 

‘Vanhoutteghem Funerals”, Marcel Windelsstraat 19 in Waregem: 

elke weekdag van 15 uur tot 18 uur, zaterdag van 15 uur tot 17 uur. 

 

HEER, NEEM ZR MAURITIA OP IN UW EEUWIGE LIEFDE. 

Waar ik ook ga of sta, laat mij niet los. 

God, kom mij achterna, laat mij niet los. 

Tot ik in Uw huis ben en ik U werk’lijk ken 

en aan Uw zonlicht wen, laat mij niet los. 

 

 

 

 

Dit melden u, dankbaar om haar toegewijd en dienstbaar leven: 
 

 Zuster Rita Hereygers, algemeen overste 

 Els Goudenhooft, gemeenschapsbegeleider 

 De Zusters van haar gemeenschap 

 E.H. Jozef Craeynest, algemeen directeur 

 E.H. Roger Decock, eredirecteur 

 
 
Zuster Mauritia was de zus, schoonzus en tante van: 
 

 † Jérôme en † Adrienne Rapoye - Van Wynsberghe 

 † Noë en † Jeanne Willandt - Van Wynsberghe 

  Pol en Hilde Willandt - De Schrijver 

   kinderen en kleinkinderen 

 
 
De families Van Wynsberghe - Uyttenhove 
 
 
 

Met oprechte dank aan: 
 

 De Zusters van haar gemeenschap 

 voor hun volgehouden en tedere zorg en gebed 

 Dr. Geert De Roo, haar huisarts 

 Het personeel en de vrijwilligers van het WZC 

 “O.L.V. van Lourdes” in Wakken - afdeling Horizon 

 
 

 

Rouwbetuiging: 
 

 

Zusters van het Geloof 
Keukeldam 1 - 8790 Waregem. 

 

Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be 

  VANHOUTTEGHEM    Waregem      T 056 60 21 50 



www.vanhoutteghemfunerals.be 
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° 29.12.1927  -  † 13.06.2019 


