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Groot is de leegte en het verdriet, 
mooi zijn de herinneringen aan

 
Mevrouw 

Bertha, Godelieve Langendries 
 

Weduwe van de heer Georges Van der Speeten († 2001)

 
Geboren te Welle op 26 oktober 1942 

en overleden in het WZC “De Toekomst” te Aalst op 9 februari 2020. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om even stil te staan bij het leven
van Godelieve, tijdens de afscheidsplechtigheid die zal plaatsvinden 
in de aula van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op

vrijdag 14 februari 2020 om 10.30 uur. 
 

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur. 

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.
 

Nadien volgt de bijzetting van de asurne waar wij Godelieve en Georges herenigen
in het colombarium op de begraafplaats te Welle.

 

 
Dat zij ruste in vrede 

 

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:
 
Luc en Marianne Van der Speeten - Vindevogel
Bart Van der Speeten
Ria (†) en Guy Van der Speeten - Van Der Putten haar kinderen

Iris en Kenneth Van der Speeten - Schelfhout, Rune
Sarina en Noredin Van der Speeten - Vander Straeten, •
Jana Van der Speeten
Britt Van Der Putten
Milan Van Der Putten haar kleinkinderen en achterkleinkind

Antoon (†) en Gabrielle Langendries - Vandroogenbosch, kinderen en kleinkinderen
Gerard en Suzanne Langendries - Bael, kinderen en kleinkinderen
Jozef en José Van der Speeten - Verpaelst, kinderen en kleinkinderen
Marcel en Christine Van der Speeten - Frederick, kinderen en kleinkinderen 
 haar broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families: Langendries - Van der Speeten - Vanbever - Ghysels
 
Een woord van oprechte dank aan haar huisarts Dr. L. Van Schelvergem,  
de directie en het personeel van WZC “De Toekomst” te Aalst.

U kan een laatste groet brengen aan Godelieve in het Uitvaartcentrum Bael,  
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op dinsdag en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.  

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be 

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
         t.a.v. familie Van der Speeten - Langendries
         Stationsstraat 13, 9450 Haaltert

 
Uitvaartzorg & Grafzerken Bael  Haaltert - Denderhoutem - Mere  054/33 36 83

Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven.

Moeder zijn is alles derven
Alles ... en tevreden sterven.


