Nooit vragend, nooit klagend, de pijn in stilte dragend.
Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt,
je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Er zijn geen woorden genoeg voor ons verdriet
nu wij afscheid moeten nemen van

De Heer

Rogier Vanlanduyt

Delen dit verdriet:
Zijn echtgenote:
Rosa Callewaert,
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:
Marnik Vanlanduyt - Martine Arteel,
Stefanie Vanlanduyt - Nick Parmentier,
Thomas Parmentier,
Delphine Vanlanduyt - Stéphan Cauwelier,
Romina Vanlanduyt,
Dorien Vanlanduyt - Rudi Willaert,
Giani Willaert,

Echtgenoot van mevrouw Rosa Callewaert
geboren te Roeselare op 8 september 1937, stilletjes overgestoken naar de
andere oever van het leven in het AZ Delta (campus Wilgenstraat)
te Roeselare op zondag 26 februari 2017.

_________

Dankbaar voor de fijne jaren die we samen mochten
doorbrengen, willen we met u afscheid nemen tijdens de
uitvaartdienst in de H. Hartkerk te Roeselare
op vrijdag 3 maart 2017 om 10.00 uur.
Daarna volgt de neerzetting in de familiegrafkelder
op de stedelijke begraafplaats Groenestraat.
Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Valère Beckaert - †Georgette Vanlanduyt en familie,
†Alfons Vanlanduyt - Lea Lamsens en familie,
Daniël Craeynest - Maria Vanlanduyt en familie,
Joseph Vanlanduyt - Jeanne Haezebrouck en familie,
†Camiel Demeestere - †Leona Callewaert en familie,
†Roger Verbrugghe - †Andrea Callewaert en familie,
Frans Denecker - Magda Callewaert en familie,
†Roger Callewaert - Rosa Meeuws,
†Roger Vandermeersch - Anna Callewaert en familie,
†Frans Vanmarcke - †Erna Callewaert en familie,
†Jozef Callewaert,
Maria Callewaert en familie,
Zijn aanverwante families:
Vanlanduyt - Verlinde en Callewaert - Provoost,
Met oprechte dank aan:
Zijn huisarts,
Het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis,
De directie en het personeel van het wzc Westerlinde te Roeselare,
De dokters en verpleegkundigen van het AZ Delta te Roeselare,

Wij zien de offergang als betuiging van uw medeleven.
Voor een stil moment bij Rogier bent u welkom in het Funerarium
Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.
Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Rouwadressen:
8800 Roeselare, Zuidmolenstraat 54
8851 Koolskamp, Ardooisestraat 82
Uitvaartzorg-Funerarium Patrick & Lowie Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - Tel. 051/20 42 85

