
Met stil verdriet, maar dankbaar om wat hij voor ons is geweest, 
melden wij u het overlijden van 

 
  DE HEER 
 

Roger Espeel 
 
  
 

echtgenoot van mevrouw Andrea Vermeersch († 2016) 
  

Roger werd geboren te Rumbeke op 3 juni 1941 en is, omringd door zijn geliefden,  
rustig ingeslapen in het woonzorgcentrum 'Rustenhove' te Ledegem op 2 juli 2019. 

Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 
 

Korporaal bij de brandweer te Ledegem 
Lid van de Ere-brandweer West-Vlaanderen 

Lid van OKRA 
Lid van de vinkenmaatschappij 'De trage zangers' 

 

We nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen  
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom' 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  

op maandag 8 juli 2019 om 10.30 uur. 

 
(Parking: hoek Dweersstraat en Meensestraat) 

 
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 

 
Aansluitend volgt de crematie waarna we in familiekring 

de urne plaatsen in het urnenveld op de begraafplaats te Sint-Eloois-Winkel. 

  
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 14.30 uur tot 17 uur. 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 

Familie van Roger Espeel  

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 

 

Hij leeft verder in het hart van:  
  
Nico Espeel - Myriam Masquelin 

Aline 
Arne  
Aaron 

 
Mario Espeel - Lien Hellebuyck 

Elise en Shane, Arthur en Victor 
Léonie en Damian 

 
Cindy Espeel - Filip Debusseré 

Emiel  
Leon 

 
Carlo Espeel - Sylvie Quaegebeur 

Maarten en Ayla 
Margot zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

† Wilfried Espeel - † Diana Strobbe  
Daniel Espeel - † Annie D'Hondt en familie  

Agnes Espeel - Frans Vanackere en familie  

† Lucien Espeel 

 
† Paula Vermeersch - † André Delaere en familie  

Laura Vermeersch - † Remi Thermote en familie  

† Noël Vermeersch - † Mariette Coucke en familie  

† Maria Vermeersch - † Laurent Dejonckheere en familie  

† Noëlla Vermeersch - † Lucien Vandenweghe en familie  

† Marguerite Vermeersch - Silvère Seys en familie  

Anna Vermeersch en familie  zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

 

de families Espeel - Denorme en Vermeersch - Deleforterie  

 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

zijn huisarts, Dr. Else Spillebeen,  

de directie, het personeel en de vrijwilligers van het wzc 'Rustenhove' te Ledegem,  

in het bijzonder afdeling 'De Klaproos' 

en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

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

Heel bijzonder, heel gewoon 
Gewoon een heel bijzondere man


