
 
 
  Een moeder is als een lichtje 
  dat nooit dooft in uw hart 
  of in uw hoofd. 

 
 

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend  
nemen we afscheid van  

 
MEVROUW 

Cecile Neerinck 
echtgenote van de heer Firmin Roelens 

 
Landbouwster op rust 

Gewezen lid van K.V.L.V. 
 

Cecile werd geboren te Ingelmunster op 25 november 1932  
en is overleden in de Sint-Jozefskliniek te Izegem  

op 20 november 2020, gesterkt door de gebeden van de kerk. 
 

Door de huidige maatregelen nemen we in strikte familiekring afscheid 
rond de urne in de parochiekerk Sint-Blasius te Lendelede.   

 
Aansluitend wordt de urne begraven 

op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede. 
 

Bewaar het beeld van Cecile in uw hart.  
Er is geen begroeting mogelijk in het funerarium. 

 
Op een latere datum zal een herdenkingsdienst plaatsvinden 

in de Sint-Blasiuskerk te Lendelede.  
 

U kan uw medeleven betuigen op 
www.begrafenissendepoorter.be  

 
 
Familie van Cecile Neerinck 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 
 

 
Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33 

 

 
 
 
Ze leeft verder in het hart van:  
 
haar echtgenoot:  
 
 Firmin Roelens  
 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:  
 
 Frans en Christine CAPPELLE - ROELENS 
  Dieter CAPPELLE, Charlotte 
  Wouter en Rebecca CAPPELLE - DE JONCKHEERE, Lisa 
 
 Luc en Godelieve ROELENS - VANCRAEYNEST 
  Jakob en Eline ISEBAERT - ROELENS, Amber en Fran 
  Daan en Sabrine VAN HOVE - ROELENS, Vic en Cas 
  Renaat en Elisa ROELENS - DESMEDT, Ralph en ... ♥ 
 
 Rik en Mia ROELENS - KEEREMAN 
  Dries en Jolien ROELENS - BOUCKAERT 
  Thijs en Justine ROELENS - VIAENE 
 
 Dirk en Mieke STROOBANDT - ROELENS  
  Bram STROOBANDT 
  Sam STROOBANDT 
  Eva STROOBANDT 
   
haar broer, schoonzussen, neven en nichten:  
 
 Wilfried en Maria NEERINCK - VANDEKERCKHOVE en familie 
 † Gabriël en Odette NEERINCK - DEVLAMYNCK en familie 
 † Daniël en Kristien NEERINCK - DE RUDDER en familie 
 
 † Henri en Irma ROELENS - DE RUYCK en familie  
 † Jozef en † Maria DENDAUW - ROELENS en familie 
 † Remi en † Suzanne ROELENS - BOUCKAERT en familie  
 † Robert en † Elvira VERGOTE - ROELENS en familie 
 † Cyriel en † Godelieve ROELENS - BOUCKAERT en familie 
 † Camiel ROELENS 
 
de families NEERINCK - VINCENT en ROELENS - VANTHUYNE 
 

De familie dankt allen 
die haar met liefde, zorg en genegenheid hebben omringd. 


