†

Wat is een mensenleven,
een bloempje uit den hof,
die ´s morgens is verrezen en
´s avonds valt in stof.

Na een mooi en rijk gevuld leven,
nemen we met stil verdriet afscheid van

Mevrouw

Godelieve Verschaeve
echtgenote van de heer Emiel Gysels (†2012)
Geboren in Kortemark op 25 mei 1925 en er
godvruchtig overleden op 11 januari 2022,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.
__________________

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op dinsdag 18 januari 2022 om 10.00 uur
in de St.-Bartholomeuskerk in Kortemark.
(mondmasker verplicht)

De offerande geldt als rouwbetuiging aan de familie.
Na de dienst zal Godelieve herenigd worden met haar echtgenoot Emiel
op de begraafplaats van Kortemark.
U kunt een laatste groet aan Godelieve brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82, Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97
elke dag van 17.30 tot 18.30 uur. Gesloten op zondag.
U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Zij is de moeder en memé van
		Willy en Agnes Gysels – Lavens
			
Stefaan en Kaat Gysels – Louwagie
				Flor, Cis, Ruth
			
Veroniek en Tine Gysels – Prinsie
				Pepijn, Hannes, Jantien
			Tom Gysels
				Skye, Mason, Lily
		Nicole † Gysels
		
Roland en Marleen † Gysels – Meulemeester – Linda Deprez
		Erik † Gysels
		
Herman en Maria Roelens – Gysels
			Wouter Roelens
				Emma, Stan, Emely, Gent-Jan
			
Pieter en Sharon Roelens – Vansevenant
				Thibo, Mathis
		
Luc en Gerda Desmet – Gysels
			
Dirk en Sofie Knockaert – Desmet
				Julie, Elise, Camiel
			Filip en Ann Claeys – Desmet
				Mathis, Bastien
			
Benjamin en Ciska Meire – Desmet
		
Johan en Heidi Gysels – Messelis
			
Laurens en Lore Gysels – Geldof
				Cas, Gust
			
Bart en Hannelore Mommerency – Gysels
				Isolde, Tristan, Jeanne, Cyriel
			
Mathias en Charlotte Lauwyck – Gysels
				Berk, Vlas, Hoppe
Zij is verwant aan de families
		

Verschaeve – Maes en Gysels – Lamote

Een bijzonder woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar haar huisarts,
de directie, personeel en vrijwilligers van het WZC Blijvelde, afd. ‘De Klokke’ in Kortemark
en allen die Godelieve met genegenheid hebben omringd.

Rouwcentrum Decombele Tel. 050 21 62 97 – decombele.rik@skynet.be

