Dank je, lieve echtgenoot, vader,
voor alles wat je voor ons bent geweest.
We geloven dat jouw leven blijft
geschreven in Gods eeuwige verzen.

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

de heer

Roger Myny

echtgenoot van mevrouw Romanie Depredomme
Hij is geboren in Ichtegem op 10 september 1930 en is
van ons heengegaan in Houthulst op 31 mei 2019,
begeleid met de gebeden van de H. Kerk.
Gewezen lid Civiele Bescherming
Gewezen lid Werk van Akker
_______

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 8 juni 2019
om 10 uur in de St.-Jan de Doperkerk in Houthulst.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.
Na de crematie volgt de bijzetting van de urne in een
urnengrafkelder op de begraafplaats ‘Ter Ruste’ in Houthulst.
U kunt Roger een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Hij is de echtgenoot van:
Romanie Depredomme
Hij is de pa van:
Roland en Marleen Van den Bussche - Myny
Freddy en Christine Dekeirsgieter - Myny
Hij is de pepe van:
Björn en Lynsey Mispelon - Van den Bussche
		
Aiko, Jaro
Kurt en Kerensa Desmet - Van den Bussche
		Arrezina
Barbara Van den Bussche en vriend Chris
		
Zytha, Lynna
Valeska Dekeirsgieter
		Remco
Miguel en Liesbeth Dekeirsgieter - Meeuws
		
Stan, Noa, Nine
		
Ilana, Mathis
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
Constant † en Julienne Myny - David en familie
Etienne † en Hélène Depoorter - Depredomme en familie
Willy † en Liliane Bossy - Depredomme en familie
Hij is verwant aan de families:
Myny - Sys en Depredomme - Dekeirel
Met dank aan:
zijn huisarts dr. Beernaert,
de directie, personeel en vrijwilligers van WZC Cassiers
in Houthulst, in het bijzonder de dienst ‘De 2 Linden’.

