
Het is een wonderbaar iets,

een moeder.

Anderen mogen u liefhebben,

uw moeder alleen begrijpt u

en werkt voor u,

zorgt voor u,

bemint u,

vergeeft u alles wat ge doet.

En het enige leed wat ze u ooit doet,

is te sterven en u te verlaten.



Liefdevol en dankbaar nemen wij afscheid van

mevrouw

Clara Berghman
Weduwe van de heer Frans Goethals (†2012)

De uitvaartliturgie zal plaatshebben in beperkte kring op vrijdag 26 februari 2021 om 10.30 uur. 
Wie wenst kan deze meevolgen via livestream 

op www.begrafenissen-feryn.be (onder rouwbericht Clara Berghman).

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de gemeentelijke begraafplaats te Lichtervelde

U kan Clara een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Feryn, 
Koolskampstraat 5a/7 te Lichtervelde, elke dag van 15.30 tot 18.30 uur.

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Wij danken waarderend:
Huisartsenpraktijk 'De Tandem'
de directie en het personeel van het wzc 't Hof te Lichtervelde

Geboren te Moorslede op 3 juli 1927 en 
vredevol overleden in het wzc 't Hof te Lichtervelde op zaterdag 20 februari 2021, 

gesterkt door het ziekensacrament.

Christine Goethals
 Julie Dewulf en Bert Delange, Nora, Babet
 Eline Dewulf en Jeroen Vermeulen
 Maxime Dewulf en Sarah Vanhecke, Marielou
Jos en Lut Goethals - Logghe
 Pieter Goethals en Ines Maes, Merith, Edward, Audric
 Charlotte Goethals en Jonathan Demaré, Janne, Robbe, Nelle, ♥
 Jan Goethals en Ellen Gunst, Elena, Remi, Jef
Bart en Griet Goethals - Pattyn
 Melanie Goethals en Niels Van Couter, Aster, Ramses
 Louis Goethals en Stephanie Mestdagh
 Emile Goethals

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

†Cyriel en †Maria Vanhalst - Berghman en familie
†Frans en Anna Berghman - Verscheure en familie

†Paul en Maria Goethals - Buysse en familie
†Henri en †Godelieve Fincioen - Goethals en familie
†Michel en †Maria Goethals - Demeyere en familie
†Herman en †Martha Goethals - Decoster en familie
†Victor en †Gertrude Segaert - Goethals en familie
†Antoon en †Christiane Goethals - Carrette - Nicole Paepe en familie

De families Berghman - Lecluyse en Goethals - Claeys 

Uitvaartcentrum Feryn, Lichtervelde & Hooglede  
051/ 72.54.49        info@begrafenissen-feryn.be

Aan het einde van je weg,
aan de grenzen van je krachten,

neemt God het over.


