Eenvoudig en liefdevol zoals zij heeft geleefd,
nam zij stilletjes afscheid
van allen die haar zo liefhadden
om voor eeuwig te rusten bij haar geliefden.

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

Mevrouw

Rosa Samyn
weduwe van de heer André D'Hert († 2013)
Zij is geboren in Esen op 9 december 1936 en is
van ons heengegaan in Brugge op 18 oktober 2021,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.
Lid van Samana
_________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 22 oktober 2021 om 10 uur
in de St.-Pieterskerk in Esen.
Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Esen.

U kunt Rosa een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64 A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Zij is de mama en meme van:
		
Christine D'Hert - Danny Pynebrouck
			
Jeffrey Pynebrouck
			
Lennart Pynebrouck
		
Sabine D'Hert - Geert Vanderfaeillie
			
Sander † Vanderfaeillie
		
Dorine D'Hert - Luc Dedeyster
			
Shanna Samoy - Dieter Vanderroost
				
Julian, Esmée, Kian, Lenke
			
Jonas Samoy - Charlotte Boysen
				Alyzée
		
Nadine D'Hert - Hein Dellobel
			
Jens Dellobel - Vicky Marchand
			
Gil Dellobel - Gauthier Mombert
Zij is de zus, schoonzus en tante van:
		
		
		
		
		
		

Kamiel † Samyn
André † Samyn - Georgette † Vandersyppe en familie
Maurits † Samyn - Yvonne † Vermeersch en familie
Gabriëlle † Samyn - Leon † Lefever en familie
Raphaël † Samyn
Paula † Samyn - Urbain † Vandenbussche en familie
Raphaël † Samyn

		
		

Lucien † D'Hert - Maria Roose en familie
Germain † D'Hert - Henriette Vanbrabant en familie

De families Samyn - Verhaeghe en D'Hert - Hoorelbeke.
De familie dankt voor de goede zorgen:
		
haar huisartsen van praktijk 'De Wilg',
		
haar thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
		
haar kinesist Pieter Deferme,
		
haar poetsdienst Mariola,
		
het personeel van Familiezorg,
		
de dokters en personeel van de dienst Neurologie
		
van AZ St.-Jan Brugge.

