
† 
 

Verdriet en dankbaarheid gaan samen 
nu we afscheid nemen van 

 
MEVROUW 

Annie Lagae 
echtgenote van de heer André Goeminne 

 
Annie werd geboren te Gent op 10 maart 1938 
en is, na een moedig gedragen strijd, omringd 

door haar familie, rustig ingeslapen in de 
palliatieve zorgeenheid Ten Oever te Kortrijk 

op vrijdag 30 oktober 2020,  
gesterkt door het ziekensacrament.  

 
Gewezen kernlid Femma (voorheen K.A.V.) 

 
Door de huidige maatregelen nemen we 

 in intieme familiekring afscheid rond de urne 
in het Rouwcentrum Depoorter  

Aula 'De Levensboom' te Izegem. 
 

Al kun je er niet bij zijn,  
wees dan een ogenblik stil en denk aan de mooie momenten  

die je aan Annie hebt gegeven of van haar hebt gekregen. 
 

Aansluitend vertrouwen we de as van haar lichaam toe 
aan vader, die deze een mooie plaats geeft  

en aan de natuur in haar vertrouwde omgeving. 
 
 

Een laatste groet kan worden gebracht 
tot en met woensdag 4 november 2020 

in het funerarium DEPOORTER 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,  

elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 
 

 
Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33 

 
 

 
 
Ze leeft verder in het hart van:  
haar echtgenoot:  
 
 André Goeminne 
 
haar kinderen en kleinkinderen:  
 
 Lieven Goeminne en Guillaume Vanhaverbeke 
 Joost en Ann Goeminne - Durnez 
  Bas 
  Briek 
  Boo 
  Bau 
 Wim Goeminne 
 Jan en Urielle Goeminne - Van Der Smissen 
  Hanna-Lisa 
  Pieter-Jan 
  Anne-Lien 
 
haar zus, schoonzussen, neven en nichten: 
 
† Alphonse en † Cécile Vanneste - Lagae en familie 
† Jozef Lagae 
† Frans en Godelieve Vanneste - Lagae en familie 
† Antoine en Lucille Lagae - Decouttere en familie 
 
† Roger Goeminne 
† Jozef Goeminne 
† Albert en Marie-Thérèse Goeminne - Boutez en familie 
† Noël en Georgette Goeminne - Gheysens en familie 
 
de families Lagae - Drubbels en Goeminne - Lahousse  
 
met dank aan haar dokter Dr. Griet Verhelst  
en haar thuisverpleging Marleen en David. 
 
Familie van Annie Lagae 
p.a. Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  
 


