
Na een leven in goedheid, vreugde en vriendschap, is van ons heengegaan

de heer 

Joseph Goethals
weduwnaar van mevrouw Liesbeth Goethals (†2012)

levensgezel van mevrouw Mariette Verduyn

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
heeft plaats in de kerk van Sint-Jacob de Meerdere in Lichtervelde

 op ZATERDAG 14 MAART 2020 om 10 uur.

Later volgt de crematie en bijzetting van de asurn 
op het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats.

Rouwbetuiging in de kerk na de uitvaartdienst.

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

Gesloten op zondag.

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Geboren in Roeselare op 27 maart 1940 en 
overleden in het wzc Amphora in Wingene op vrijdag 6 maart 2020.

Rouwbegeleiding FERYN, Lichtervelde & Hooglede  
051/ 72.54.49  |  info@.begrafenissen-feryn.be

Dit melden u diepbedroefd:

Johan en Inge Goethals - Delameilleure
  Maxim en Margaux
  Lotte en Henry
  Febe

 Bernard en Isabel Goethals - Duprez
zijn kinderen en kleinkinderen

Mariette Verduyn
zijn partner

Hans en Katrien Maertens - Gelaude en kinderen
Martin en Hilde Boone - Maertens, kinderen en kleinkind

haar kinderen

†Albert en Jeannette Louwaege - Goethals en familie
Zuster Ludwine Goethals
†Jozef en Marie-Louise Colpaert - Goethals en familie
Willy en Trude Goethals - Hoornaert en familie
Godfried en Mariette Verkinderen - Goethals en familie
†Daniel en Georgette Goethals - Viaene en familie

Karel en †Rosa Vermeulen - Goethals - Rosa Versavel en familie
Paul en †Cecile De Brabandere - Goethals en familie
Paul en Jeannine Goethals - Lefevere en familie

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

De families Goethals - Goethals - Bouckaert - Vandemoortele - Verduyn

Wij danken waarderend:
 zijn huisartsen
 zijn thuisverpleegteam

Lid van Neos
Mede-oprichter van de 'Wittepenne'

Lid van duivenmaatschappij 't Zal Wel Gaan

Zijn levensvreugde was grenzeloos.
Zijn liefde en vriendschap mateloos.

Hij liet ons achter machteloos.
En plots was alles anders.


