Rosa, mama en oma,
voor de wereld ben je
een gewone vrouw,
maar voor ons was je de wereld.

Zij is de echtgenote van:
		

Godfried Deseure		

Zij is de mama, oma en mémé van:

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

Mevrouw

Rosa Dufoort
echtgenote van de heer Godfried Deseure
Zij is geboren in Handzame op 21 december 1939 en is rustig,
omringd en gesteund door warme zorgen, van ons heengegaan
in Kortemark op 8 januari 2022, gesterkt door de ziekenzalving.
________

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 14 januari 2022 om 10 uur
in de St.-Hadrianuskerk in Handzame.
(mondmasker verplicht)

De offerande geldt als rouwbetuiging aan de familie.
Daarna volgt de bijzetting in een familiegrafkelder
op de begraafplaats van Handzame.
U kunt Rosa 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

		
Geert Deseure - Esperanza Lima
			
Hein Deseure
				
Brendan, Lennart
			
Steve Deseure - Lies Debruyne
		
Mieke Deseure - Marc Vergote
			
Bart Vergote - Magdalena Stopyra
			
Sofie Vergote - Nick Gelein-Vermeulen
				
Marie, Lukas
				
Jade, Nore
		
An Deseure - Marc Vanroose
			
Ine Vanroose
			
Arne Vanroose
		
Marijke Deseure - Andreas † Gutjahr
			
Jasmin Gutjahr - Sebastian Neubert
		
Koen Deseure - Hilde Labaere
			
Thijs Deseure
Zij is de zus, schoonzus en tante van:
		
		

Mariette Dufoort - Gabriël † Steenkiste - Roland Vanrobaeys
Rita Dufoort - Marcel Bruggeman en familie

		
		
		
		
		
		
		

Godelieve Deseure - Etienne Boddez en familie
Willy † Deseure - Maria Boddez en familie
Simonne † Deseure
Michel † Deseure - Christiane Steenkiste en familie
Gilbert Deseure - Christine Goderis en familie
Roger Deseure - Christiane De Bruijne en familie
Marie-Thérèse Deseure - Frans † Vanbiervliet en familie

Zij is verwant aan de families Dufoort - Petyt en Deseure - Bakeland.

De familie dankt voor hun goede zorgen:
		
huisarts dr. Nathalie Casteleyn,
		
thuisverpleging Eveline Van Hollebeke en Tamara,
		
Els en Greet van Familiehulp, poetshulp Stephanie,
		
de directie, aalmoezenier en personeel
		
van het WZC Blijvelde, afd. De Mondial, in Kortemark.

