Warm aandenken aan

Godelieve Van de Vijver
echtgenote van Oscar † Baeyens
geboren te Wichelen op 14 januari 1939 en er
overleden in het WZC Molenkouter op 22 augustus 2020.
Lid van KVLV
Lid van Ziekenzorg
De afscheidsplechtigheid heeft in beperkte kring plaats
in de parochiekerk van Sint-Gertrudis te Wichelen.
Waarna haar asurne bij Oscar wordt bijgezet in de urnenkelder
op de gemeentelijke begraafplaats van Wichelen.

Ik heb mijn huis gevuld met stilte
bij het vroege morgenlicht,
want de tijd is thans gekomen
die mij van jou scheiden zal.
Beelden glijden aan mijn oog voorbij.
Jouw immense moed en innerlijke kracht,
een nooit aflatende werklust dag en nacht,
een zorgzame moeder, een sterke vrouw.
De tijd stond niet stil:
ongemerkt werd je oud,
maar je bleef om ons allen bekommerd,
een bron van geborgenheid.
Zo laat elk leven zijn sporen na.
Ik wil ze volgen waar ik ook ga.
Jouw liefde blijft in mij steeds leven
en geeft mij kracht om verder te gaan.
Moeder, jij bad zo vaak tot Maria.
Waak nu samen met haar over ons.

Dit melden u:
Maurits † en Karina Smekens - Baeyens
Johan Baeyens
Paul en Katleen Van Caelenberg - Baeyens

haar kinderen

Leentje Smekens
Eveline en Nico Smekens - Van Heck, Zoë en Tess
Stephanie en Marijn Baeyens - Corael, Jules
Vincent Van den Abeele
Anoesjka en Laurens Van den Abeele - De Poorter
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Bobby en

en poesjes

Onze bijzondere dank gaat uit naar:
haar huisartsen dr. De Gelder en dr. Gobert,
de verpleging van het Wit-Gele Kruis,
het voltallige team van het WZC Molenkouter
en allen die haar genegen waren.
U kan nog een laatste groet brengen aan Godelieve in het
funerarium van Rouwcentrum DE ROOS, Kruisstraat 40 te Overmere,
op woensdag 26 augustus 2020 van 17u tot 18u.

haar trouwe viervoeters

Jan † en Marie-José † Van de Vijver - De Clippel,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Edgard † en Annie Van de Vijver - Matthijs,
kinderen en kleinkinderen
haar schoonzus, neven en nichten
De families: Van de Vijver, Baeyens, Van de Keere en De Mol.

Rouwadressen:
Krabbegem 17, 9260 Wichelen
Hollestraat 46, 9340 Lede
Nederkouter 97, 9260 Wichelen

www.deroos.be

