
Delen dit verdriet:

Zijn kinderen:

Carine Noyez - Francky Houthoofd

Marnik Noyez - Regine Missinne

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Delphine Houthoofd - Jonas Neyens, Ralph, Warre

Jolien Houthoofd - Lander Maertens, Gust, 

Bert Noyez - Lies Bouckaert

Tijs Noyez - Karlien Springael

Tom Noyez - Celine Vannieuwenhuyse

Voor altijd in het hart van:

†Gerard Noyez - †Zulma Clinckemaillie en familie

†André Vandenbrande - †Laura Noyez en familie

†André Noyez - †Paula Vandenbussche en familie

†Eugeen Degrendele - †Paula Noyez en familie

†Frans Noyez - †Daniël Vanlerberghe - †Maria Vandamme en familie

†Frans Desnouck - Agnes Verfaillie en familie

†Gilbert Desnouck - Roger Reynaert - Jeanine Deruytter en familie

Erik Deruytter - Denise Desnouck en familie

Willy Desnouck - Monique Brackez en familie

Zijn aanverwante families:

Noyez - Staelens en Desnouck - Vandenbussche

Met dank aan:

Huisartsenpraktijk Happa Passendale

De directie en het personeel van wzc Sint-Jozef Passendale

Zijn trouwe vrienden

Rouwadressen:

8800 Rumbeke, Koestraat 100

8840 Oostnieuwkerke, Schierveldestraat 22

Uitvaartzorg-Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - Tel. 051/20 42 85

In liefde en dankbaarheid nemen wij afscheid van

de heer

Roger Noyez
Echtgenoot van mevrouw †Agnes Desnouck

Levensgezel van mevrouw †Jacqueline Willaert

geboren te Oostnieuwkerke op 10 maart 1932,

overleden in het wzc Sint-Jozef te Passendale

op dinsdag 16 augustus 2022.

_________

Samen met u willen wij afscheid nemen tijdens de uitvaartdienst

in de aula van Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare,

op dinsdag 23 augustus 2022 om 10.30 uur.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder

op de begraafplaats te Oostnieuwkerke.

Wij komen samen aan de aula vanaf 10.15 uur.

Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Roger bent u welkom in het Funerarium Parmentier,

Gitsestraat 60 te Roeselare, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,

zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur, zondag van 9.30 tot 10.30 uur.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf
- ’t is vreemd - maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
                                         (Toon Hermans)


