
Zijn schoonzus, neven en nichten:

†Maurice Declercq - †Alice Defour en familie

†Eugene Defour - †Irma Verscheure en familie

†Gustave Defour - †Angele Fraeyman en familie

†Maurice Van Exe - †Suzanne Defour en familie

†Gerard De Vlaeminck - †Maria Defour en familie

†Maurice Defour - †Germana Verstraete en familie

†Daniël Cornillie - †Maria Vandercamere en familie

†Zuster Marie-Christa, Sylvie Vandercamere

Clara Vandercamere

Zijn aanverwante families:

Defour - Naert en Vandercamere - Vandenberghe

Met oprechte dank aan:

Zijn huisarts dokter Feys

Het personeel van wzc De Zilverberg, afd. Avondrood

Allen die hem dierbaar waren

Rouwadres:

Familie Defour, p/a Gitsestraat 60, 8800 Roeselare

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

In dankbaarheid om wat hij voor ons is geweest

melden wij u het overlijden van

de heer

Roger Defour
Weduwnaar van

mevrouw Palmyra Vandercamere (1927 - 2018)

geboren te Koolskamp op 6 december 1924,

overleden in het wzc Zilverberg Knokuilstraat te Roeselare

op donderdag 22 december 2022, gesterkt door de ziekenzalving.

_________

In liefde en dankbaar om dit rijkgevuld leven willen wij samen

met u afscheid nemen tijdens de uitvaartplechtigheid

in de kerk van Sint-Henricus te Rumbeke (Zilverberg)

op donderdag 29 december om 10.30 uur.

Na de crematie zal de as worden verstrooid op de strooiweide

van de stedelijke begraafplaats Zilverberg.

Bijeenkomst in de kerk vanaf 10.15 uur.

Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Er is gelegenheid Roger een laatste groet te brengen in het funerarium

Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, elke dag van 15.30 tot 18.30 uur,

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

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Ik heb lang en gelukkig geleefd,

mij met weinig tevreden gesteld,

niets gevraagd en veel gekregen,

en ik ben, van alle goede dingen voldaan,

zachtjes ter Gode gegaan.

                                  (Stijn Streuvels)


