Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend
plotseling uit ons leven gedreven
blijf je in onze harten leven.

zijn echtgenote:

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

zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen:

DE HEER
Yves en Vicky Rosseel - Bossuyt

Robert Rosseel

Ewout Rosseel en Lieselot Deltour
Emelie Rosseel en Aaron Espeel

echtgenoot van mevrouw Roza Verstraete
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

Robert werd geboren te Ingelmunster op 26 maart 1941
en is onverwacht thuis, te Lendelede, overleden
op zaterdag 15 januari 2022.
Lid van ‘Ons Pensioentje’
_________

† 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
† Gaston en † Gerarda Rosseel - Naert en familie

We nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,
Robert voor een laatste maal liefdevol te omringen
tijdens de uitvaartdienst die zal plaatshebben
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula ‘De Levensboom’
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem
op zaterdag 22 januari 2022 om 12.30 uur.

Herman Rosseel - † Christiane Hanson - Astrid Dehens en familie

zijn verwante families:

Rosseel - Herreman en Verstraete - Van Biervliet
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:

Samenkomst aan het Rouwcentrum vanaf 12.15 uur.
Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat.

Aansluitend volgt de crematie, waarna we in familiekring de urne begraven
in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede.

zijn huisarts: Dr. Ann De Bel,
de thuisverpleegsters: Annelies, Nele en Zoë,
zijn kinesist: Lieven Vanfleteren
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.

Rouwadres:

Een laatste groet kan gebracht worden in het Rouwcentrum
elke werkdag van 15 tot 19 uur.

Familie van de heer Robert Rosseel
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem
of via www.begrafenissendepoorter.be
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