
 
 
 

 

Lydia Noterman
1937- 2020 

Georges Geenens    
haar echtgenoot

Leonard Noterman en Jacqueline Schouppe
Lucien Noterman † en Christian Vermeersch
Jozef Noterman † en Beatrijs Janssens
Etienne Vanalderwierelt † en Marcella Noterman †
Marc Thevissen en Nicole Noterman   
Adolf Meulebroecke † en Georgette Geenens
Gerard Geenens en Mariette Gabriel
   haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
 
De families Noterman - Borrens - Geenens - Dezaeytijd.

 
 
Rouwadres:  
Familie Geenens - Noterman, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



 
Liefste tante Lydia,
Wat was je samen met nonkel Georges een mooi kop-
pel om in je midden te hebben, zowel op feesten,  om 
te praten over dagdagelijkse dingen of herinneringen 
ophalen over de reizen die jullie gemaakt hadden, we 
luisterden steeds geamuseerd.
Naar de zaterdagnamiddagen bij je zus werd altijd 
uitgekeken om jullie terug te ontmoeten, of zoals op 
Nieuwjaar iedereen van de familie gezellig bij jullie 
thuis kwamen om hun wensen over te maken. 
Het zal nooit meer hetzelfde zijn…….
Door de gezondheidstoestand van nonkel Georges 
zagen we dat je een steun kwijt was die moeilijk te 
vervangen was, ook al deden verschillende mensen 
hun uiterste best om je te helpen.
Het mocht niet baten, je kon het alleen zijn niet aan.
We zullen alles doen om nonkel Georges te steunen 
en te helpen in deze moeilijke tijd.
Het ga je goed hierboven tante Lydia, we houden van 
je en zullen je heel erg missen.

Filiep

Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van

Mevrouw

Lydia Noterman
 

echtgenote van de heer Georges Geenens

geboren te Oudenaarde op 24 november 1937 en overleden te Oudenaarde op 24 december 2020

 
Omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen  

heeft het afscheid plaats in intieme kring.

De urne van Lydia zal begraven worden op het urneveld  
van de stedelijke begraafplaats te Oudenaarde-Eine. 

 
Dank aan allen die Lydia genegen waren en haar verder bewaren in hun hart.


