Je hebt zo dapper gestreden
tot aan je laatste zucht.
Ga nu met liefde
op welverdiende rust.

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie Goethals - Verstrynge, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be
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Je liefde, je kracht, je warmte en je lach…
we zullen je missen, iedere dag.
de heer

Willy Goethals

echtgenoot van mevrouw Francine Verstrynge
Geboren te Sleidinge op 31 maart 1950 en overleden
in het WZC Ave Maria te Sleidinge op 15 november 2020.
De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats omwille van de corona maatregelen.

Hij is de echtgenoot van:
Francine Verstrynge
hij is de papa en opa van:
Wim en Ilse Goethals - Van den Bunder,
		

Kimberly en Koen

		

Michael en Sharon

Caroline Goethals,
		Hailey
hij is de zoon en schoonzoon van:
Maurice (†) en Euphrasie (†) Goethals - Van Quickelberge
Remi (†) en Elodie Verstrynge - Vereecke
Delen mee in ons verlies:
zijn zus, broer, schoonzus, neven en nichten

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

Met dank aan zijn huisarts dr. Billiet en aan het voltallig personeel van het WZC Ave Maria.
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