
Dit melden u met diepe droefheid:

Patricia Godijn  zijn echtgenote

Wesley en Caroline Van Cauwenberghe - Browaeys & Jari
Kristof en An Van Cauwenberghe - De Jonge & Lotte, Fien en Tess zijn kinderen en kleinkinderen

Jozef(†) en Albertine(†) De Bleecker - Van Cauwenberghe
Michel(†) en Paula Godijn - Doclo zijn schoonmoeder

Johan en Inge De Bleecker - Celis, kinderen en kleinkinderen
Ann(†) De Bleecker
Raphaël en Ingrid Verbeurgt - Godijn, kinderen en kleinkinderen
Chris en Tanja Godijn - Demooi  zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Michel en Annie Van Cauwenberghe - Lapaege
Gaston en Marie-Louise Vanderlinden - Van Cauwenberghe
André en Annie Vandenberghe - De Bleecker 
José en Jeanine Doclo - De Vleesschauwer zijn nonkels en tantes

De families Van Cauwenberghe, Godijn, Doclo en De Bleecker

Correspondentieadres: Uitvaartbegeleiding Stefaan - T.a.v. de familie  Van Cauwenberghe - Godijn, Brusselsestraat 70 - 9660 Brakel



Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de liefde die hij ons
al die jaren heeft gegeven, nemen wij afscheid van mijn lieve man, 

onze lieve vader, schoonvader en opa.

†
DE HEER

Eric, Marc Van Cauwenberghe
echtgenoot van mevrouw Patricia Godijn

geboren te Opbrakel op 3 mei 1957 en 
onverwacht thuis overleden te Zegelsem op 10 december 2020.

De afscheidsplechtigheid in de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst, 
gevolgd door de begraving op het kerkhof van Zegelsem, 

gebeurt in beperkte familiekring. 

Een laatste groet aan Eric kan gebracht worden 
in het funerarium “Stefaan”, Brusselsestraat 70 te Brakel 

elke werkdag van 16 tot 18 uur, enkel na afspraak op tel. 0475 98 06 51. 

Tekenen van het online rouwregister kan op
 “www.uitvaartbegeleidingstefaan.be”.

Lieve Opa,
 

Nu je niet meer bij ons bent,
wordt het gemis steeds meer.

Altijd helpen, altijd vrolijk, altijd welkom,
iedere keer weer.

We hebben nu alleen nog maar de herinneringen, 
ook al zijn die fijn, jou te moeten missen doet zoveel pijn.

Je was een geweldige vader, opa en nog zoveel meer,
bedankt voor alles lieve opa... 

We zien elkaar later weer.


