
Godelieve Vangheluwe
31 mei 1930 - 6 december 2021

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, 
nimmer klagend, altijd stil dragend
moedig ging je door, steeds weer

tot op het laatste moment het wilde niet meer.



†
Zoals zij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft zij ons verlaten

mevrouw

Godelieve Vangheluwe
echtgenote van wijlen de heer Michel Parrein (†2005)

zij zag het levenslicht op 31 mei 1930 in Staden 
en in het bijzijn van haar naasten en in haar vertrouwde omgeving 

overleden op 6 december 2021 in Langemark.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen
 tijdens de eucharistieviering in de Sint-Pauluskerk in Langemark 

op dinsdag 14 december 2021 om 10.30 uur, 
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

Het leggen van een bloemblaadje betekent voor ons evenveel 
als een welgemeende handdruk.

Een stil moment bij Godelieve is mogelijk in Rouwcenter Jonckheere, 
Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark - Poelkapelle, 

van maandag tot en met vrijdag van 15.00 uur tot 19.00 uur, 
op zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur, op zondag gesloten.

 

 
 
 Ze is de moeder en grootmoeder van

  Bea en Guido Parrein - Degraeve
          Lieselot, Jeroen en Laura
  Philip en †Hilde Parrein - Declerck en vriendin
          †Stefanie, Charlotte
  Trees en Luc Parrein - Butaye
          Stijn en Noore, Jonas en vriendin, Karel en Karen
  Luc Parrein
  Wim Parrein
 
 Ze is de zuster, schoonzuster, tante van

  †Simonne en †José VANGHELUWE - BUYCK en familie,
  †Maria en Gerard VANGHELUWE - VANACKER en familie,
  †Gabriël en †Marcella VANGHELUWE - MARICHAL en familie,
  †Agnes en †Aimé VANGHELUWE - VERBORGH en familie,
  †Daniël en †Nelly VANGHELUWE - COURTENS en familie,
  †Pascal en Paula VANGHELUWE - COURTENS en familie,
  †Rafaël en Gerarda PARREIN - DURON en familie,
  †Rachel en †Julien PARREIN - CASTELEIN en familie,
  †Daniël en Suzanne PARREIN - LARIDON en familie.

 De families VANGHELUWE - BOSTYN - DEJAEGHERE en
           PARREIN - VANHEULE.

 Een oprecht woord van dank gaat uit naar:
  Artsenhuis “De Linde” in Langemark - Poelkapelle
  haar thuisverpleging Christophe D’Hoine in Langemark - Poelkapelle

 Rouwadres:
  Wim, Zonnebekestraat 66c, 8920 Langemark - Poelkapelle


