
Lucienne Goddemaer
6 november 1920 - 31 oktober 2020

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Henri en Veerle Francou – Vanmaercke,

Nico Francou en kinderen,

Siska Meyer en Tony Van Looy,

Jan Meyer en Michelle Severens, kinderen en kleinkinderen,

Steven Meyer, kinderen en kleinkinderen,

haar zussen, broers (+), schoonzussen (+), schoonbroers (+),

neven en nichten,

de families Meyer, Goddemaer, Vanmaercke, Severens, Van Looy,

Debruyne, Dumon en Braet.

Dank aan haar huisarts, dokter Defloor en aan het personeel van het

WZC Riethove voor de jarenlange goede zorgen aan Lucienne.

Rouwadres: Henri Francou, Zeeweg 210, 8460 Roksem
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Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Lucienne Goddemaer
weduwe van de heer Louis Francou

weduwe van de heer René Meyer

geboren te Oostende op 6 november 1920 en

na een rijkgevuld leven zacht ingeslapen te Oudenburg

op 31 oktober 2020.

Het afscheid van Lucienne vindt plaats in intieme kring.

Volgens de wens van Lucienne wordt haar as

toevertrouwd aan de natuur.

Onze moeder was een levenslustige, gastvrije en zelfstandige vrouw.

Ze heeft ons liefde, wijsheid en levensvreugde meegegeven. Voor

haar echtgenoot, vrienden en familie was ze een gewaardeerde

vriendin en trouwe echtgenote.

Our mother was a high spirited, welcoming and independent woman. 

She has given us her love, wisdom and joy of living. To her husband,

friends and family, she was a highly appreciated friend and faithful

spouse.

En als ik dood ben

treur dan niet

Ik ben niet echt dood

moet je weten

Het is slechts mijn lichaam

dat ik achterliet

Dood ben ik pas 

als jij mij bent vergeten

(Bram Vermeulen)

Do not mourn when I am gone

For I am not really gone, you know

It is only my body

that I left behind

I will only be gone

when you forgot all about me

(translation from Bram Vermeulen)

Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde.

When someone kind leaves you, the love will still remain.


