
 
 
 

Magdalena  
Van Wynsberghe

1937 - 2020 

Dit melden u haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Erwin en Kristien Callewier - Crommelinck
 Karel en Hannelore Van Luchene - Callewier, Anna-Maria en Aurora
 Bert en Tiffany Callewier - Callewaert, Lucien en ♥
Ivan en Stefanie Callewier - Loosveld
 Thijs en Leonie Degraeve - Callewier en zijn kinderen Tomas en Lowie
 Justine Callewier en vriend
 Sarah en Laura Van Den Broeck
Jürgen en Evelien Callewier - Lapage
 Amandine Callewier
 Louise Van der Cruyssen

De families Van Wynsberghe - Vancraeyenest - Callewier en Dewolf.

Familie Callewier - Van Wynsberghe
p/a D’hondt - zorg voor uitvaart

Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



Liefste ma,
Bedankt.
We kunnen het niet genoeg zeggen hoe dankbaar we 
zijn voor alles wat je voor ons hebt gedaan. We groei-
den op in een drukke omgeving door het vele werk 
maar steeds zorgde je er samen met ons pa voor dat 
we met veel liefde omringd werden. Niets was je te 
veel voor ons: de was, de strijk, kuisen… alles werd 
steeds met de glimlach gedaan voor ons.
Uw “huisje” bleef  tot het laatste moment de plaats 
waar je steeds naar verlangde. “Ik mag naar huis” wa-
ren de woorden die je ons zei ook al was je doodziek. 
Je bleef  hopen en verlangen om terug naar “huis” te 
gaan. Het vele koper in je huisje zal niet meer gekuist 
worden en zal nooit meer blinken zoals jij dit kon. Nu 
zal jij diegene zijn die blinkt, als de helderste ster aan 
de hemel.
Kerst en Nieuwjaar zullen nooit meer hetzelfde zijn. 
Je keek ernaar uit om dagen op voorhand uw tafel te 
dekken en een lekker hapje en drankje te kunnen ser-
veren aan je kinderen, klein- en achterkleinkinderen.  
Er zijn geen woorden genoeg om te zeggen hoe dank-
baar we zijn om ons zo een warme, liefdevolle thuis te 
geven samen met onze pa.
We gaan je missen.

 

 
 

Met dank aan:
 

Dr. Titeca, haar huisarts,
het personeel van Familiehulp  

en het Wit-Gele Kruis,
het medisch team van het AZ Oudenaarde.

 

 
Liefdevolle herinnering aan

 
Mevrouw

Magdalena Van Wynsberghe
weduwe van de heer Lucien Callewier

geboren te Wortegem op 13 maart 1937 en overleden te Oudenaarde op 21 december 2020

De plechtigheid heeft plaats in intieme kring op zaterdag 26 december 2020 om 13.30 uur.
U kan de uitvaartplechtigheid volgen via livestream. 

Ga naar de website van Uitvaartzorg D’hondt: www.uitvaartmetstijl.be  
en 10 minuten voor aanvang klikt u op het vak ‘livestream‘.

U kan Magdalena een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,  
op donderdag 24/12 van 16 tot 18 uur en op Kerstdag van 11 tot 12 uur.

Magdalena zal bijgezet worden in de familiegrafkelder bij haar echtgenoot op het kerkhof  te Tiegem.
 

Dank voor uw medeleven en uw steun.


