
 
 
 
 
 
    

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend 
melden we u met stil verdriet het overlijden van 

DE HEER 
   Roger Vanlerberghe 
 

echtgenoot van mevrouw Simonna Vyncke († 2004) 
  Roger werd geboren te Lendelede op 23 februari 1922 

en is, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen  
in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius te Kachtem 

op zaterdag 9 maart 2019. Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 
 

'Volksvriend' 

Vlas- en kloddenhandelaar op rust 

 

Gewezen gemeenteraadslid en OCMW-raadslid te Lendelede 

Stichter en penningmeester feestcomité Meikermis 

Ere-voorzitter UNIZO Lendelede 

Gewezen bestuurslid NEOS Lendelede 

Lid van SAMANA Lendelede 

 

De uitvaartdienst met eucharistieviering,  waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de Sint-Blasiuskerk aan het Dorpsplein te Lendelede  

op zaterdag 16 maart 2019 om 10.30 uur. 

  Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.10 uur.  
  
  

Aansluitend begeleiden we Roger naar zijn laatste rustplaats 

op de begraafplaats te Lendelede. 
 

Een gebedswake wordt gehouden in het wzc Sint-Vincentius 
Hogestraat 68 te Kachtem, op vrijdag 15 maart 2019 om 17 uur.  

 

Voor een laatste groet bent u welkom in het funerarium DEPOORTER  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, elke werkdag van 15 tot 19 uur. 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 
 

Hij leeft verder in het hart van: 
 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:  

 

        Bernard en Cecile Desnoeck - Vanlerberghe 

                  † Wouter en Anne-Leen Desnoeck - Denolf en Emma 

 

        José en Claire Vanlerberghe - Vanacker 

                  Joris en Leen Knuts - Vanlerberghe, Tuur en Leon 

                  Joost Vanlerberghe 

                  Peter en Lies Vanneste - Vanlerberghe, Robin en Stan 

 

        Rik en Claudine Vanlerberghe - Parmentier 

                  Jürgen en Sophie Duprez - Vanlerberghe, Matthew 

                  Bram en Eline Windels - Vanlerberghe, Tibo en Margot 

 

zijn zus, schoonzus, neven en nichten:  

 
        † Roger en Marie-Louise Rosseel - Vanlerberghe  
        † Richard en Godelieve Vanlerberghe - Vyncke en familie 
 
        † Gaston en † Rachel Vyncke - Rottey en familie  
        † Maria Vyncke  
        † André en † Elza Verdure - Vyncke en familie  

 

zijn verwante families:   

        Vanlerberghe - Pauwels en Vyncke - Desmet 
 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 
zijn  huisarts, Dr. José Vanlerberghe,  
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het wzc Sint-Vincentius te Kachtem 
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 

Rouwadres: 

Familie van Roger Vanlerberghe 
Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 

 
 
 

Heel bijzonder, heel gewoon 
Gewoon een heel bijzondere man

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem 051 31.56.67, Lendelede 051 30.31.33 Drukhuis Balcaen, Izegem


