
Je was met je gedachten
al in die andere wereld

je leefde van de herinnering
en van je vergeten dromen
nu ben je veilig aanbeland
daar ergens aan de overkant
daar waar wij samenkomen
(Andere wereld van Boudewijn Knevels)

Voor de goede zorgen danken wij oprecht:
 Artsenpraktijk “De Linde” in Langemark.
 Directie, personeel, vrijwilligers en medebewoners  
 van W.Z.C. “De Boomgaard” in Langemark.
 Allen die haar met warme genegenheid 
 hebben omringd. 



Dankbaar voor haar lange leven onder ons
nemen we met mooie herinneringen afscheid van

mevrouw

Godelieve Lambert
echtgenote van wijlen de heer Roger Parmentier(†1958)
echtgenote van wijlen de heer Marcel Parmentier(†1969)

geboren in Langemark op 28 april 1928 en
 op 92-jarige leeftijd zachtjes van ons heengegaan

 in W.Z.C. De Boomgaard in Langemark op 29 maart 2021,
gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken.

We hadden graag samen met jullie afscheid genomen en 
herinneringen opgehaald, maar gezien de huidige 
omstandigheden zal het afscheid van ons moeder 

plaatsvinden in besloten kring op dinsdag 6 april 2021 
in de aula van Rouwcenter Jonckheere.

 Aansluitend zullen we Godelieve begraven in 
de familiegrafkelder op de gemeentelijke 

begraafplaats van Langemark.

U hebt de mogelijkheid om een laatste groet te brengen 
aan Godelieve na een telefonische afspraak op het nummer 

057 48 89 01, van woensdag 31 maart 2021 tot vrijdag 
2 april 2021 en op zaterdag 3 april 2021 

in het rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 
8920 Langemark-Poelkapelle. 

Dit melden u:
 
  Luc en Martine Parmentier - Knockaert
          Bart en Evelien Parmentier - Naert
  Michiel
          Joke en Danny Parmentier - Braekevelt
  Norre
  Rik en Sybille Parmentier - Eckhart
         Kelly en Christof Parmentier - Lahouter
  Maxime, Louis en Ella
          Sylvester Parmentier

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

  de familie van de heer en mevrouw †Oscar en †Maria 
  Canepeel - Lambert
  de familie van de heer en mevrouw †Fernand en   
  †Simonne Decaestecker - Lambert

haar zussen, schoonbroers, neven en nichten;

  Delen mee in dit verdriet de families
  Lambert - Bourgois, Parmentier - Callewaert en   
  Parmentier - Victoor.

  U kan de uitvaartdienst live volgen via:
  www.rouwcenter-jonckheere.be/Godelieve Lambert/ 
  volg de dienst.

  Rouwadres:
  Luc Parmentier, Stoktmolenstraat 1 bus 1, 8700 Tielt


