
Zijn levenspartner: Anita Beke

Zijn kinderen en kleinkinderen: Petrouska Beke - Sam Nuytten
         Lauren Daenens en vriend
Michel Saelens - Jessi Vanderperre en kinderen
Dicky Saelens - Katy Regheere en kinderen

Voor altijd in het hart van: Fernand Hongerloot - Viviane Saelens en kinderen
Luc Saelens en kinderen

Wij danken oprecht: Zijn huisartsen
Het personeel van wzc Rustenhove, afdeling Zonnebloem
Het team TBR voor de jarenlange vriendschap en samenwerking

Rouwadres: Familie Saelens, p/a Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare

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

Je wilde nog zo graag bij ons blijven,
je vocht zolang je kon.
Breekbaar als glas,
onverwoestbaar als staal,
dit was wat jij was voor ons allemaal.

Vol van de mooie herinneringen moeten wij afscheid nemen van

De Heer Ivan Saelens
Levenspartner van mevrouw Anita Beke

geboren te Brugge op 17 februari 1940,
overleden in het wzc Rustenhove te Ledegem

op vrijdag 6 januari 2023.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de afscheidsplechtigheid van Ivan
die zal plaatsvinden in de aula van Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare,

op woensdag 11 januari 2023 om 11.00 uur.

Daarna wordt de as toevertrouwd aan de natuurelementen
op de strooiweide van de begraafplaats Groenestraat.

Er is geen gelegenheid tot groeten in het funerarium.
Bewaar het beeld van Ivan in uw hart.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be
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Ivan, je was bijna een globetrotter zoals je de wereld verkende met mama Anita. Genieten
was dat!

Dat was ook nodig, want je was altijd al een harde werker. Je was samen met mama
Anita de fundering van Restaurant Petrouska. Zelfs jaren na je “pensioen” bleef je ons
helpen: boodschappen in de Colruyt, leeggoed, ... Niets was je teveel, als ge maar nu
en dan eens goed kon sneukelen.

De rally, TBR, dat zat ook diep in je hart. Daar kon je ook met passie over vertellen, en
zelfs op je ziektebed konden de ronkende motoren op tv je beroeren…

Je had zo’n brede kennis, je verbaasde me telkens weer. Ik heb zoveel van jou bijgeleerd,
jij maakte van mij de vrouwelijke Mac Gyver in Restaurant Petrouska.

En wat je voor Lauren allemaal deed, dat gaan we nooit vergeten. Je was een opa uit
de duizend!

We gaan jou missen, maar daarboven hebben ze er een topper bij!


