
Elk leven heeft zijn liefde

en zonder eendere liefde dringt men 't leven

nooit werkelijk binnen, nooit tot 't einde toe.

C. Verschaeve

†
Dankbaar voor de 43 jaren onafscheidelijk tezamen geweest zijn,

heb ik met veel verdriet afscheid moeten nemen van de liefde van mijn leven  

Jan (Johan) Govaerts
Gewezen lid van de Blauwvoetgemeenschap

Gewezen voorzitter van Volwassenatelier 't Kratje vzw

Gewezen lid van de Cultuurraad van Wuustwezel

Gewezen lid van Zangkoor St. Cecilia

Geboren te Lembeek op 27 december 1942

en dit aardse leven verlaten in huiselijke kring te Wuustwezel

op 23 oktober 2022, omringd door zijn dierbare.

Gesterkt door Gods zalvende liefde.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen 

van Jan in de parochiekerk van St.-Jozef te Gooreind op zaterdag 29 oktober 2022 

om 14.00 uur, aansluitend vertrouwen zijn as toe aan de natuur

op de begraafplaats van Gooreind, gelegen aan de Mansionstraat.

Samenkomst, gelegenheid tot groeten in de kerk, Pastoor J. Meeusenplein 1, 

2990 Gooreind-Wuustwezel, vanaf 13.40 uur.

U kan Jan een laatste groet brengen in het Afscheidshuys Goossenaerts

Theo Verellenlaan 71 te Gooreind, aanstaande donderdag van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u met stil verdriet:

Koenraad Van Gastel

             zijn vriend en levenspartner

Dirk en Leen De Reys - Govaerts

Arne en Sophie De Reys - Panier, Olivia

Bart en Carina Govaerts - Depourque

Jade Govaerts en Robin Haes

            zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

† Mark en Hilde Govaerts - Stevens

† Dirk en Ann Claessens - Govaerts

Alfons en Marcia Geladi - Van Gastel en familie

Robert en † Gerda De Jonghe - Van Gastel

† Rina Van Gastel

zijn broer, zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

Met bijzondere dank aan thuisverpleging Altrio 

Magaly Vanderostijne en dr. G. Huysmans.

                                                                                 Geen Bloemen, geen kransen

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Rouwadres: Familie Jan Govaerts

p/a Afscheidshuys Goossenaerts

Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.

Digitaal condoleren via afscheidshuys.be
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