		

Beetje bij beetje moest jij ons verlaten.
Wij konden niet zo goed meer met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zeer.
De moeder en meme van vroeger was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen wij "Bedankt" voor alles wat je hebt gedaan.

Dit melden U :
Vol bewondering voor de wijze waarop zij het
onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor
ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het overlijden van

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Godelieve Nolf

Dirk en Rita Lagage-Van Wynsberghe,
		 Stijn en Inge Desmet-Lagage,
			 Lena en Suzanne,
		 Niels en Lien Deblock-Lagage,
			 Nette en Staf,
Willem en Marleen Platteeuw-Lagage,
		 Gilles en Martine,
		Gaëlle,

geboren te Beveren-Leie op 21 september 1926
en overleden te Menen op 22 januari 2016,
gesterkt door het ziekensacrament en omringd door haar naasten.

Haar neven en nichten:

weduwe van de heer Gilbert Lagage

Lid van Okra.
________

†Georges Nolf.
De familie van wijlen Jozef en Alice Lagage-Casteur,
De familie van wijlen André en Godelieve Vanhede-Lagage,
De familie van wijlen Lucien en Christiane Lagage-Dewaele.
De familie Nolf-Roelstraete,
De familie Lagage-Dujardin.

De plechtige rouwdienst, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,
zal plaatshebben in de kerk van Sint-Jan de Doper in Beveren-Leie
op DONDERDAG 28 JANUARI 2016 OM 10.30 UUR,
gevolgd door de bijzetting op het kerkhof in Beveren-Leie.
Gelegenheid tot rouw- en familiegroet voor de mis.
Een groet aan Godelieve kan gebracht worden
in het uitvaartcentrum De Brauwere, Grote Heerweg 310 te Desselgem,
elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.

MOGEN ONZE GEBEDEN HAAR IN DANKBAARHEID VERGEZELLEN.

Met dank aan
haar huisarts
en het personeel van "'t Lindeboomke"van huize Ter Walle te Menen

Onlinecondolatie : http://www.uitvaartzorgdebrauwere.be
Rouwadres: Funerarium De Brauwere
tav familie Lagage-Nolf, Grote Heerweg 310, 8792 Desselgem.

Uitvaartzorg Hilde De Brauwere - Desselgem - (056) 71.72.31

Druk. Baert - Beveren-Leie

