
Als je verdrietig bent,
kijk dan diep in je hart
en je zult vinden dat je bedroefd bent
om wat je vreugde schonk.

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

DE HEER

Josef  Rosseel
echtgenoot van mevrouw Irène Vankeirsbilck († 2011)

Josef werd geboren te Ingelmunster op 28 april 1929
en is er, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen

in het woonzorgcentrum ‘Maria Rustoord’ op 19 juli 2019.
Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 

De uitvaartdienst met eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Amandskerk aan het Marktplein te INGELMUNSTER

op ZATERDAG 27 JULI 2019 om 10 uur.

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.

Aansluitend volgt de crematie.
Op maandag 29 juli 2019 om 11 uur wordt de urne begraven in het urnenveld

op de gemeentelijke begraafplaats van Ingelmunster.

Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium DEPOORTER,
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem

elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be

Hij leeft verder in het hart van : 

zijn zoon, schoondochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 Rik en Marianne ROSSEEL - BOLLE 
  Jeroen en Charlotte ROSSEEL - MAERTENS, Bent, 
  Stijn en Mieke VAN DE WALLE - ROSSEEL, Remi

zijn broers, zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

 † Frans en Cecile BLOMME - ROSSEEL en familie
 Triphon en Erna VANDEZANDE - ROSSEEL en familie
 † Valère en Lena VAN RYCKEGHEM - ROSSEEL en familie
 Gaston en Gerarda ROSSEEL - NAERT en familie
 Herman ROSSEEL - († Christiane HANSON) - Astrid DEHENS en familie
 Robert en Roza ROSSEEL - VERSTRAETE en familie

 † Cyriel en Yvonne BEARELLE - VANKEIRSBILCK en familie

zijn verwante families

 ROSSEEL - HERREMAN en VANKEIRSBILCK - VANWALLEGHEM.

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding : 
 zijn huisarts, Dr. Lionel Vandaele,
 de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC ‘Maria Rustoord’
    te Ingelmunster
 en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd. 
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