
Dit melden U:

Jan Pauwels
Bart Pauwels en Ernesta Pauwels, Bernadette en Danielius
Katrijn Pauwels en Ben Bellekens, Hannah en Ode
Liesbet Pauwels en Kris Opdedrynck, Willem en Pieter
Geertrui Pauwels en Dieter Van der Meulen, Maren en Warre
Griet Pauwels en Tim Rombaut, Nina en 

Josta Pauwels en Lucas Vanderstraeten
Ann Reyniers en Pieter Versmesse, Marie, Jules en Anna

Hans Pauwels en Flordeliza Gomez
Dieter Pauwels
Jens Pauwels

Frank Pauwels en Christine De Witte
Elise Pauwels en Robin De Sutter
Karel Pauwels en Nikki Pardo

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn zus Mireille en echtgenoot, zijn schoonzus Anaïs en 
echtgenoot, zijn neven en nichten van de families Pauwels, 
Vande Wiele, De Decker en Verbrugge.

Dank voor uw steun en uw medeleven.

Rouwadres:
Familie Pauwels – Vande Wiele
p/a Uitvaartmussche.be, Leest 77 – 9950 Waarschoot

Maurice Pauwels
1928 - 2021

We lieten jou los,
Maar pakten je hand
En droegen je tot het einde…

De heer

Maurice Pauwels
echtgenoot van Gaby Vande Wiele (†2015)

Maurice werd geboren in Sleidinge op 19 januari 1928.
Omringd door zijn kinderen ging hij rustig van ons heen
in het WZC Avondzegen in Eeklo op Pasen, 4 april 2021. 

We hadden graag samen met u afscheid genomen, maar 
gezien de huidige maatregelen is dit helaas niet mogelijk.

Na de plechtigheid volgt de asverstrooiing op de strooiweide 
van de begraafplaats in Waarschoot. 

U kunt Maurice een laatste groet brengen in het funerarium 
van Uitvaartmussche.be, Leest 77 in Waarschoot, 

na telefonische afspraak op 09 377 22 39.

Bijzonder veel dank aan alle medewerkers van het
WZC Avondzegen in Eeklo voor hun jarenlange toewijding.

Vader,

op 14 april 1950 beloofde je ons moeder liefde en trouw in 
goede en kwade dagen. 65 jaar lang heb je die belofte in alle 
aspecten waar gemaakt, ook toen de zorgen voor moeder 
in haar laatste levensjaren zwaar wogen. Je was haar elke 
dag nabij, zonder klagen, zonder zeuren, maar trouw aan die 
huwelijksbelofte. Die levenswandel is voor ons een stichtend 
voorbeeld. Het gemis van moeder woog je zwaar. Toch kon 
je genieten van de kleine dingen die het leven nog te bieden 
had: een pakje frietjes, een uitstap naar de boerderij van Frank, 
de gastvrijheid in het gezin van Hans waar je zo dikwijls te 
gast was, de hartelijkheid en het dienstbare werk van Josta. Je 
eerste en enige vliegreis op 89-jarige leeftijd naar je kleinzoon 
Bart in Litouwen, was een hoogtepunt in je levensavond.

Op 4 april 2021, Pasen, feest van de verrijzenis, wisselde je 
het tijdelijke leven voor het eeuwige, in dichte kring omringd 
door ons, je kinderen én je kleinkinderen. Doorheen het diepe 
verdriet van je heengaan voelen we de intense vreugde dat we 
je zo nabij mochten zijn in die laatste levensfase. Dankbaarheid 
vervult ons om de lange tijd dat je onze vader mocht zijn. 

Je draagt ook een klein geheim mee, dat ons binnenkort 
zal onthuld worden. Je kent de naam van je dertiende 
achterkleinkind. Verklap het maar aan ons moeder, ze zal blij 
zijn dat haar Maurice nu over de grens van de dood heen, 
terug met haar verbonden is. A-Dieu vader.

Je kinderen


