Mamatje, fantastische, lieve, intelligente vrouw,
onze rots in de branding, steun en toeverlaat. We
konden altijd met alles bij jou terecht. Van de 6
pannenkoeken tegelijk op de Leuvense stoof toen we
klein waren tot de “kooltjes met ciesjes”, de talrijke
samenkomsten bij jou en pa thuis samen met onze
kinderen die je ook zo onvoorwaardelijk graag
zag. We genoten met volle teugen en zullen de
herinneringen aan ons warme nest eeuwig koesteren. Alhoewel je Annie veel te vroeg moest missen,
bleef je altijd “courageus”
Ma’tje, wat gaan wij toch doen zonder jou...
Je kinderen

Je was zo sterk, zo vastbesloten om je greep op het jouw zo dierbare leven niet te lossen.
En toch ... het werd je plots te machtig. Rust zacht, lieve lieve schat, je hebt het toch zo verdiend

Godelieve Lewyllie
Weduwe van Albert Blanckaert (†1990)

° Voormezele, 28 december 1924 - † Elverdinge, 5 mei 2021
De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring,
op woensdag 12 mei om 11 uur in de aula van Uitvaartzorg Leo te Ieper.
Aansluitend begeleiden we Godelieve naar haar laatste rustplaats
op de stedelijke begraafplaats te Ieper, waar ze zal herenigd worden met Albert.
U kan de uitvaartdienst volgen via livestream op de rouwpagina van Godelieve op www.uitvaartzorg-leo.be
Een stil moment bij Godelieve is mogelijk van vrijdag tot dinsdag, telkens van 15u - 18u, op zaterdag van 14u - 16u.

Dag mamie, chère mamie, lieve oma,
de laatste weken waren niet fijn.
We voelden het al aankomen.
Bedankt voor de vele mooie herinneringen en om ons
te leren sterk en dapper te zijn, maar toch ook te
genieten van het leven en van de natuur te houden.
We zullen altijd aan je blijven denken.
Ga nu maar en doe de groetjes aan papie.
Lieve oma, chère mamie, tu nous manqueras.
Au revoir!
Je klein- en achterkleinkinderen
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Zuster Irène Stratsaert, haar lieve vriendin sinds jaar en dag
Dank aan dokter Bernard Touquet, het personeel en de bewoners van Home Vrijzicht te Elverdinge
en allen die haar een warm hart toedragen..

