


Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

 Patrick en Caroline Desmet - Fonteyne 
  en kinderen
 Danny en Martine Desmet - Van Litsenborgh
  kinderen en kleinkinderen
 Hedwig en Inge Desmet - Devos
  en kinderen

Haar stiefdochter:

 Gina Nuyten

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

 André † en Agnes † Verschaeve - Brugghe en familie
 Robert † en Hedwige † Brugghe - Vandewiele en familie
 Daniël en Yvette† Brugghe - Neyt en familie
 Rosa † Brugghe
 André en Bernice Brugghe - Vandenbroucke en familie
 Jozef en Rita Brugghe - Dufoort en familie
 Roger en Maria Sinnaeve - Brugghe en familie 
 
De families: 

 Brugghe - Denolf.

Met dank en waardering aan:

 huisartsenpraktijk de biekorf
 directie en personeel van WZC Cassiers in Houthulst

Rouwadres:

  Uitvaartzorg Vandecandelaere & Casier,
 tav de familie Godelieve Brugghe, Charles Ampestraat 2A, 8840 Staden

Met droefheid melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Godelieve Brugghe
partner van Willy Nuyten †

geboren te Ledegem op 12 mei 1935 

en overleden te Houthulst op 9 december 2021.

Lid van OKRA en van Welzijnsschakel

________

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal 
plaatshebben op woensdag 15 december 2021 om 11 uur 

in de aula “Vandecandelaere & Casier”
Charles Ampestraat 2A in 8840 Staden

Na de dienst volgt de bijzetting in het familiegraf
op de begraafplaats in Komen.

Gelegenheid om de familie te groeten na de dienst.

Bewaar het beeld van Godelieve in je hart, 
er is geen gelegenheid tot rouwgroet.

Online condoleren: www.uitvaartzorgcasier.be Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Uitvaartzorg Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53

Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe ’n beetje, 
en alle beetjes die je sterft 
’t is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan 
je zegt ik ben wat moe, 
maar op ’n keer ben je aan 
je laatste beetje toe. 

Toon Hermans 


