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Godelieve  
  Impens

23 juli 1932 - 30 november 2021

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren 
die wij samen met haar mochten hebben,

delen wij u het overlijden mee van

Mevrouw

Godelieve Impens
Geboren te Denderhoutem op 23 juli 1932 

en plotseling overleden in het ASZ 
te Aalst op 30 november 2021.

Gesterkt door de gebeden van de kerk

Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 
te nemen van Godelieve tijdens de uitvaartplechtigheid die 

zal plaatsvinden, in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op
dinsdag 7 december 2021 om 11.30 uur.

Aansluitend begeleiden wij Godelieve naar haar laatste
rustplaats op de begraafplaats te Haaltert.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

U kan de plechtigheid van op afstand live volgen via volgende link:
http://afscheid-nemen.be/godelieve 

Zij leeft verder in de herinnering van:

Jan en Carine Bogaert - De Ryck

 Sander en Elke

 Sarah en David, ♥
Annick en Guy Bogaert - Ottoy

 Wouter en Dorien, Fien, Mila

 Thomas en Eva, Juul, Nand

 Jeroen en Barbara, Hanne, Olivia

Annette en Noël Bogaert - Premereur

 Stefi en Tobias, Babet, Jerom

 Kjell en Ine

 Lotte en Steve, André

Wim en Krista Bogaert - Uyttersprot
 haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten delen mee in hun verdriet

De families: Impens - Bogaert - Meert

Een woord van oprechte dank aan:
Haar huisarts dr M. De Ryck
De thuisverpleging Klavertje 4, Familiehulp en i-mens
Het team van afdeling Dialyse van het ASZ te Aalst
Filip van ziekenvervoer. 

Familie, vrienden en kennissen kunnen Godelieve een afscheidsgroet 
brengen in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert
op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Online condoleren:  www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres:   Uitvaartzorg Bael
          T.a.v. familie Bogaert - Impens
   Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

†
Haar werk, haar kracht

haar interesse voor het leven
haar moed, zo sterk

ze heeft er alles voor gegeven


