
Dit melden u:

Marcel Vercauteren                                          haar echtgenoot,

Marc en Anita Vercauteren - Van Hese
 Nele Vercauteren 
  Clara en Marcel
 Stijn en Kimberley Vercauteren - De Graef
  Lucien en Odette
 Sander Vercauteren 

Geert en Riet De Beelde - Vercauteren
 Gijs en Bonnie De Beelde - Boydens
  August en Edgar
 Teun en Ilse De Beelde - De Bock 
  Aimé
 Jonathan en Jasmijn Spillier - De Beelde
  Olivia en Lucas

Luc en Christel Vercauteren - Van Bogaert
 Kaat Vercauteren 
 Rik Vercauteren  

  haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

delen mee in het verdriet: haar schoonzus, neven en nichten.

De families Steels en Vercauteren.

Rouwadressen: 
Neerstraat 268, 9250 Waasmunster  
Malpertuuslaan 10, 9111 Belsele 
Zakdam 1, 9120 Beveren 

Condoleren: www.uitvaartderuyte.be

Met dank aan allen die haar met liefde 

en goede zorgen hebben omringd, in het bijzonder

haar huisartsen en het voltallig personeel 

van het WZC Huize Den Dries te Sinaai. Godelieve Steels

9 juli 1935 - 27 mei 2021

ik zie je in de sterren

ik hoor je in de wind

al ben je niet meer hier

er is een plekje in mijn hart 

waar ik jou voor altijd vind

†
Liefdevolle herinnering aan

mevrouw 

Godelieve Steels 
echtgenote van de heer Marcel Vercauteren

geboren te Belsele op 9 juli 1935 
en overleden te Sinaai op 27 mei 2021. 

_________

De plechtige uitvaartliturgie heeft plaats in de  
Sint-Catharinakerk te Sinaai,

in intieme familiekring.

Aansluitend volgt er de teraardebestelling 
op de begraafplaats te Belsele. 

Er is gelegenheid tot een laatste groet in het uitvaartcentrum
Peersman - De Ruyte, Hof van Belsele 5 te Belsele

op woensdag 2 juni 2021 van 19.15 uur tot 20.00 uur.

elke dag een beetje 
elke dag een stukje verder van ons heen

elke dag een beetje
elke dag tot je vandaag zo onverwacht verdween

stilletjes en ongezien met papa aan je zij
verliet je ons jouw allerliefste man was dichtbij

voorbij dit wat moeilijke laatste jaar
sprokkelen we zoveel moois bij elkaar
je kon zo lang en veel en fijn vertellen
je kon de mooiste gedichtjes opstellen
jullie deur stond altijd wagenwijd open

iedereen mocht er zomaar binnenlopen
altijd welkom je was blij met een bezoek

was het familie of een buur van om de hoek
je kon genieten van zoveel kleine fijne dingen

je klein - en achterkleinkinderen deden je hart zingen 
je kon zorgzaam bezorgd en behulpzaam zijn

samen met ons papa had je het best fijn
mama voor elk van ons heb je in je leven
echt heel veel mooie pareltjes gegeven

mama bedankt voor jouw liefde voor wat je voor ons was
jouw verhaal is niet ten einde hier en nu begint het pas

samen met papa je kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen
zullen wij het vertellen zolang zover voor altijd

rust zacht mama lief 
veel liefs voor op je laatste reis 

van papa   
je kinderen kleinkinderen en achterkleinkindjes


