
Met dank aan haar huisarts dr. Lievens, dr. Taelman, dr. Bulthé,
het personeel van UZ Gent en familiezorg voor de liefdevolle zorg en steun. 

Wij hadden graag samen met familie en vrienden 
afscheid genomen van Godelieve, 

maar omwille van de huidige maatregelen zal de plechtigheid 
in de H. Hartkerk te Heiende plaatsvinden in beperkte kring.

Aansluitend volgt de bijzetting op het kerkhof  te Heiende. 

†

Dankbaar voor haar leven, 
voor de liefde en de vriendschap die zij gaf, 

nemen we afscheid van 

mevrouw 

Godelieve Van Geyte 

weduwe van de heer Emiel Van Bastelaere 

geboren te Zele op 30 november 1936 en 
overleden te Lokeren op 22 februari 2021. 

Lid van Ferm

Rouwadressen: 
Hillarestraat 129 - 9160 Lokeren 
Naastveldstraat 153 - 9160 Lokeren 
Hillarestraat 131 - 9160 Lokeren 
P.J. Vranckenstraat 23 - 9160 Lokeren 
Online: uitvaartcentrum-vanlent.be 

Dit melden u: 

haar kinderen en kleinkinderen, 

Herman Van Bastelaere 

Chris en Wilfried Van Bastelaere - Van Laethem 
 Rutger en Yasmine 
 Viktor en Jolien 
 Ingmar 
 Emiel 

Hilde † en Frankie Van Bastelaere - Van Hoecke en Nancy 
 Elise en Jeroen 

Filip en Lieve Van Bastelaere - Praet 
 Marijse en Jelle 
 Midas 
 Thomas 

Els en Franky Van Bastelaere - Van Acker 
 Arthur en Ona 
 Lowie
 Marthe 

de families Van Geyte en Van Bastelaere. 

Dankbaar om je thuis te mogen verzorgen tot je laatste dag, 
blikken we terug op een lieve sterke mama en meme. 

Toen je ook je dochter Hilde verloor, knakte je...  
Je veerkracht kreeg een zware deuk. Hoewel je ondertussen genoot 
van een zonnige woning naast de boerderij zagen jouw dagen er 
somber uit. 

Bij ieder van ons zal je altijd een speciaal plekje in het hart hebben.

Wanneer je ging fietsen straalde je weer, een koffie'ke met een wafel 
onderweg of  een babbeltje met kennissen gaven je energie. 
De kleinkinderen waren jouw allergrootste schatten. 
Hun vaste woensdag menu'kes, de wafelbak steevast bij elke 
verjaardag kleurden jouw dagen. Weet je nog hun memorabele lied 
en groepsfoto voor jouw 80ste verjaardag? 
Je genoot er volop van! 

Ons mama, ons meme 

Als jonge vrouw kwam je van Zeel Hoek naar 't Heiende om samen 
met ons pa de boerderij te runnen. 
Een tijd van hard werken, van heel vroeg in de ochtend tot soms 
laat in de avond, maar op zondag was er steevast de mis met je 
wekelijkse babbeltje met de buren en vrienden, en als het kermis 
was stonden de Lokerse vlaaien al klaar in de kelder. 

Dit najaar, op je 84ste, werd het zwaar voor jou. 
Je voelde de energie uit je lichaam verdwijnen, heel langzaam en 
zonder veel woorden nam je afscheid van het leven. 

Het leven zat je niet altijd mee, op jonge leeftijd verloor je ons pa 
en moest je alleen verder met de boerderij. 
Dit viel je heel moeilijk en ging met vallen en opstaan, doch met de 
hulp van je kinderen, familie en de vele vrienden is het je gelukt. 
Zo hebben wij van jou geleerd om onze rug recht te houden en 
door te zetten ook als het moeilijk gaat... 

Toch vond je opnieuw plezier bij je vrienden en in de bloemenserre, 
honderden potjes gingen door jouw handen. Soms nam je eentje 
mee naar huis om je keuken op te fleuren of  om te planten in de 
tuin waar je zo fier op was. 

Liefs, je kinderen en kleinkinderen   

Godelieve Van Geyte 
30 november 1936 - 22 februari 2021


