
MEVROUW  
Rosa Gheysen                   

weduwe van de heer André Vergote  
(weduwnaar van mevrouw Simone D’Haeyere) 

  
Rosa werd geboren te Sint-Eloois-Winkel op 9 december 1930 

en is, omringd door haar kinderen, rustig ingeslapen 
in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 13 januari 2022. 

Ze werd gesterkt door het ziekensacrament.  

Lid OKRA - Club Drie Emelgem 
Lid van Samana 

 
 

 

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend,  

melden we met stil verdriet het overlijden van 

 

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Pieter te Emelgem (Emelgemseplein) 

op vrijdag 21 januari 2022 om 10 uur. 
 

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 
 

Aansluitend volgt de crematie, waarna de urne wordt begraven 
in het familiegraf op het Sint-Pieterskerkhof te Emelgem. 

 
Liever geen bloemen of kransen. 

 
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. 

 

Familie van mevrouw Rosa Gheysen 
p.a. Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem  
of via www.begrafenissendepoorter.be  

Ze leeft verder in het hart van:  

 haar kinderen:  

 Frans en Christa Verhaeghe - Vergote 

Rudy en Véronique Vergote - Dewulf 

Danny en Mia Vergote - Cuvelier 

haar kleinkinderen:  

Tom Vergote 

Bert en Louise Vergote - Uyttenhove 

Niels en Maxine Vergote - Blomme 

Ward Vergote 

haar broer, zus, schoonzussen, neven en nichten:  

† Gabriël en Rachel Gheysen - Laconte en familie 
† Raphaël en † Rachel Gheysen - † Buyse - Houthoofd en familie  
† Gerard en † Agnes Delva - Gheysen en familie 
Georgette Gheysen 
Lucien en Arlette Gheysen - Vandendriessche en familie 
† Daniël en † Thérèse Gheysen - Delva en familie  

 
† Julien en † Godelieve Vergote - Raedt en familie  
† Gustaaf en † Rachel Vergote - Denutte en familie 
† Jozef en † Margriet Vergote - Wyseur en familie  

 
† Daniel en † Mariette D’Haeyere - Abeel en familie 
† Rafaël en † Simonne D’Haeyere - D’Hondt en familie 

 
haar verwante families:  

 Gheysen - Decouttere, Vergote - Christiaens, D’Haeyere - D’Hondt 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

      haar huisarts, Dr. Bart Verbeke,  

de verpleging van het Wit-Gele Kruis 

de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem 

en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 

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


