Dit melden u met diepe droefheid:
Ingrid Godijn

zijn echtgenote

Björn en Tilde Verbeurgt - De Rybel
Oraïa, Runya en Elim

zijn kinderen en kleinkinderen

Arsène(†) en Gabriëlle(†)Verbeurgt - Labiau
Michel(†) en Paula Godijn - Doclo

zijn schoonmoeder

José(†) en Mariette De Vleeschauwer - Verbeurgt
Ronny en Els De Smet - Gosseye
Wim (zijn petekind) en Sofie Gosseye - Hoekman, Lore en Lisa
Eddy en Arlette Van Der Bruggen - Verbeurgt
Marc(†) en Patricia Van Cauwenberghe - Godijn
Wesley en Caroline Van Cauwenberghe - Browaeys en Jari
Kristof en An Van Cauwenberghe - De Jonge, Lotte, Fien en Tess
Chris en Tanja Godijn - Demooi

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Paul(†) en Gilberte Doclo - Duthie, kinderen en kleinkinderen
José en Jeannine Doclo - De Vleeschauwer

zijn ooms, tantes, neven en nichten

De families Verbeurgt - Labiau - Godijn - Doclo
Correspondentieadres: Uitvaartbegeleiding Stefaan - T.a.v. de familie Verbeurgt - Godijn, Brusselsestraat 70 - 9660 Brakel

Met grote droefheid geven wij kennis
van het overlijden van
de heer

Raphaël Verbeurgt

Langzaam ben je van ons weggegleden
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.

echtgenoot van mevrouw Ingrid Godijn

geboren te Opbrakel op 2 september 1953
en omgeven door zijn familie thuis te Everbeek
overleden op 8 juni 2021.
Lid van hondenclub - Ghoy
De afscheidsplechtigheid in de aula van
Uitvaartbegeleiding Stefaan, gebeurt in beperkte familiekring.
Na de plechtigheid zal de asurne
in huiselijke kring worden bewaard.
Gedenk met ons, onze dierbare overledene

Met speciale dank aan zijn huisarts Paul Christiaens en
zijn thuisverpleger Davy Van Wymeersch voor de goede zorgen.
Een laatste groet aan Raphaël kan gebracht worden
in het funerarium “Stefaan”, Brusselsestraat 70 te Brakel
elke werkdag van 16 tot 18 uur,
enkel na afspraak op tel. 0475 98 06 51.
Indien u de uitvaart wenst te volgen via livestreaming,
gelieve een mail te sturen vóór 12 juni 2021
naar stefaan@uitvaartbegeleiding.be.
Tekenen van het online rouwregister
kan op “www.uitvaartbegeleidingstefaan.be”.

