
Ze leeft verder in het hart van:  

 haar echtgenoot: 

        Gaston ROSSEEL 

 
haar kinderen en kleinkinderen:  

        Geert en Marie-Noël ROSSEEL - SEYNAEVE  

                Jonas ROSSEEL 

                Lien ROSSEEL en Ricardo TRIP 

        Marc en Sabine ROSSEEL - LAMBRECHT 

                Simon ROSSEEL  

                Lucas ROSSEEL  

                Hannah ROSSEEL 
 

haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:  

        † Frans en † Marie-Thérèse NAERT - PLATTEAU en familie  
        Jozef NAERT 
        Roger en Margriet NAERT - VANDEZANDE en familie  
        † Willy en † Monique ULSER - NAERT en familie  
 
        † Josef en † Irène ROSSEEL - VANKEIRSBILCK en familie 
        † Frans en Cecile BLOMME - ROSSEEL en familie 
        Triphon en Erna VANDEZANDE - ROSSEEL en familie 
        † Valère en Lena VAN RYCKEGHEM - ROSSEEL en familie 
        Herman ROSSEEL -  († Christiane HANSON) - Astrid DEHENS en familie 
        Robert en Roza ROSSEEL - VERSTRAETE en familie 

haar verwante families:  

        NAERT - VANLERBERGHE en ROSSEEL - HERREMAN  

  De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 
        haar huisarts, Dr. Lionel Vandaele,  
      haar thuisverpleegsters: Katrien en Heidi,  
      haar kinesist: Anja, 
      de medewerkers van thuiszorg 'Solidariteit voor het gezin', 
      de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC 'Maria Rustoord' te Ingelmunster 
      en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
 

   
 
 
 
 

 
Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend,  

melden wij u het overlijden van 

  MEVROUW 

Gerarda Naert 

echtgenote van de heer Gaston Rosseel 
 

Gerarda werd geboren te Ingelmunster op 3 april 1935 
en is er, omringd door haar familie, rustig ingeslapen in het 

woonzorgcentrum 'Maria Rustoord' op dinsdag 19 november 2019. 
Ze werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 
 

 

De uitvaartdienst met eucharistieviering,  waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk 'Sint-Amand' aan het Marktplein te Ingelmunster 

op woensdag 27 november 2019 om 10.30 uur. 
 

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 
 

Aansluitend volgt de crematie, waarna we in familiekring 
de urne begraven in het urnenveld op de gemeentelijke 

begraafplaats te 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   

     Rouwadres: 
     Ter Gracht 1B, 8560 Moorsele 

 

        Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem, 051 31 56 67 -  Lendelede, 051 30 31 33 Drukhuis Balcaen

Als de loopbaan is verlopen, 
het doel bereikt met laatste kracht. 
Dan gaat de hemel voor haar open,  
is zij voor eeuwig thuisgebracht. 


