“Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.“

Dit melden u diepbedroefd:
Zijn echtgenote:

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

Roger Vandezande
echtgenoot van mevrouw Hilda Vandemoortele
Hij is geboren in Pittem op 31 maart 1940 en is rustig
van ons heengegaan in Roeselare op 24 januari 2018.
_______

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op woensdag 31 januari 2018
om 10.30 uur in de St.-Bartholomeuskerk in Kortemark.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.
Daarna volgt de bijzetting in een familiegrafkelder
op de begraafplaats van Kortemark.

U kunt Roger een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

		 Hilda Vandemoortele
Zijn kinderen en kleinkinderen:
		 Renzo en Sylvie Staelens - Vandezande
			
Rhune, Wouter
		 Matthias en Ellen Vandezande - Brysse
			
Anna, Victor
Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
		 Jozef en Jeannette † Devisch - Vandezande
						 - Anna Parmentier en familie
		 Achiel † en Christiane De Kyvere - Vandezande en familie
		 Wilfried en Marie-Thérèse Vandezande - Callens en familie
		 Jacques en Anny Raedt - Vandezande en familie
		 Herman † en Lutgarde † D’Haene - Vandemoortele en familie
		 Frans en Veronique Van Der Borght - Vandemoortele en familie
		 Guido en Cecile Vandemoortele - Marrecau en familie
De families Vandezande - De Lanoy en Vandemoortele - Schelpe.
Met dank aan alle mensen die Roger en zijn familie
omringd en gesteund hebben met liefdevolle en warme zorgen.
Rouwadressen:
		 Handzamestraat 78, 8610 Kortemark
		 Lendeleedsestraat 1, 8880 Sint-Eloois-Winkel
		 Ernest Claeslaan 77, 8820 Torhout
Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

