
 

 

 

Met liefde en eerbied hebben we afscheid genomen van 

mijn echtgenote, ons moeder en oma 

Godelieve Ermens 

gewezen voorzitster Femma afdeling Ledeberg 

gewezen lid van KVLV 

lid van OKRA  

echtgenote van Florent Kestens 

 

Zij werd geboren te Pamel op 28 juli 1935 en is, 

 gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk, overleden in het  

Woon- en zorgcentrum Domein Castelmolen te Ninove op 16 oktober 2022. 

 

 

De plechtige uitvaartliturgie rond de asurne heeft plaats  

in de kerk van Sint-Apollonia, Kapelleweide te Ledeberg (Roosdaal)                                                                  

op zaterdag 22 oktober 2022 om 10 uur, 

gevolgd door de begraving van de asurne in het urnenveldgraf 

van de begraafplaats te Roosdaal - Lostraat. 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur. 

Een laatste groet en stil moment bij Godelieve wordt u geboden 

in de groetkamer van rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal 

op donderdag 20 oktober 2022 van 18.30 uur tot 19.30 uur. 

 

Godelieve leeft verder in de herinnering van: 

 

Florent Kestens,                                                                                                                                                           haar echtgenoot; 

Peter en Veerle Kestens - Guldemont, 

 Michiel en Karen Kestens - Vancoppenolle, August en Juliette, 

 Toon en Marike Kestens - Campens, 

 Eva Kestens, 

Marleen en Stef Kestens - Vankeer, 

Aleydis en Peter Kestens - Ocket, 

 Esther Ocket, 

 Anoushka Van Campenhout, 

Stefan en Ria Kestens - De Dyn, 

 Domien Kestens, 

 Kato Kestens, 

 Alma Kestens, 

Hilde en Wim Kestens - Huybrechts, 

 Maarten en Jana Huybrechts - Janssens, Ide, 

 Lisa Huybrechts, 

 Wouter Huybrechts,                                                                                 haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen; 

 

Marcel (†) en Nicole Ermens - De Buyst,  kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Herman (†) en Lucienne Ermens - De Neef, kinderen en kleinkinderen,   

Frans (†) en Godelieve Ermens - Fieremans, kinderen en kleinkinderen,  

Roger (†) en Denise (†) Ermens - Appelmans, kinderen en kleinzoon, 

Jos en Greta (†) Lemaire - Ermens, kinderen en kleinkinderen,  

René en Monique Ermens - Van Boven, kinderen en kleinkinderen,  

Louisa Kestens (†), 

Simone Kestens (†), 

Eerwaarde Zuster Aleydis-Maria, in de wereld Alice Kestens (†), 

                                                                                                               haar broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten; 

De families Ermens, Kestens, Elpers en Coomans. 

 

Warme woorden van dank aan de directie, personeel en vrijwilligers van woon- en zorgcentrum  

Domein Castelmolen te Ninove voor de professionele en liefdevolle zorgen die Godelieve mocht ontvangen. 

 

 

Schriftelijk condoleren:  

Familie Godelieve Ermens p/a Rouwcenter Segers,  Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren: www.rouwcentersegers.be  rubriek condoleren. 

Als ik ooit doodga verstik me dan niet in tranen 

maar schep een herinnering aan mijn lach daar waar je gelukkig was. 


