
Op woensdag 6 november 2019, 
gesterkt door het gebed
en de nabijheid van haar medezusters, is

ZUSTER GODELIEVE LEMARCQ 
thuis gekomen bij God, onze Vader,
waar zij nu voor altijd leven mag
in het volkomen geluk van Gods Heerlijkheid.

zag het levenslicht te Sint-Denijs (Helkijn) op 12 augustus 1937
door religieuze professie, toegewijd aan God
en aan de medemensen te Ingelmunster op 12 mei 1963
en in vrede overgegaan naar de voltooiing van alle leven
bij God in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 6 november 2019

Gelovend in de verrijzenis en dankbaar 
om wat zuster Godelieve, in de kracht van Gods liefde, 
in hartelijke en vriendelijke dienstbaarheid heeft betekend 
voor de mensen en haar medezusters, danken wij God
en nodigen u uit om samen met ons Eucharistie te vieren 

in de H.-Hartkerk Roeselaarsestraat 55, te Izegem op

Dinsdag 12 NOVEMBER 2019 te 10.30 uur.

U kan Zuster Godelieve een laatste groet brengen in het
rouwcentrum Depoorter, Burg. Vandenbogaerdelaan 27,
te Izegem, elke werkdag van 15 tot 19 uur,
op zaterdag van 14 tot 17 uur

Condoleren kan ook via www.begrafenissendepoorter.be

Dit melden u dankbaar om wat zij voor velen heeft betekend:

† Simonne Kints en familie
† Marie-Madeleine Lemarcq en familie
†  Godfried Lemarcq - Agnes Manderick 
Yvette Lemarcq en familie      
† Frans T’Joens - Mariette Lemarcq en familie
Bernard Lemarcq - Cecile Delft en familie
Jan Germeijs - Yolande Lemarcq  en familie           
Jozef Boelaert - Annie Lemarcq en familie

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

De families Lemarcq – Kints,

De Algemeen Overste, Zuster Linda Meire,
De Regionaal Overste, Zuster Magda Vanmarcke,
De Zustergemeenschap van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,
De Zusters van Maria van Ingelmunster in België, 
in Congo en in Vietnam.

Met dank aan haar medezusters 
om hun gebed, genegenheid en nabijheid 
en allen die haar met zorg hebben omringd.

Zusters van Maria, Roeselaarsestraat 47, 8870 Izegem.




